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االإهداء

اإلى ابنتي َنَغم

الّتي تحوطني بقلبها ال�صغير

وَتُحوم حولي كالفرا�صة الملّونة 

فُت�صفي على ُدنياي ظالاًل من البهجة.

والدك الُمحب

علي
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مقّدمة المحقق

كتاب )االهتبال بما في �صعر اأبي العتاهية من الحكم واالأمثال( واحد من ُكُتب ابن عبد 

البّر القرطبي اّلتي لم ُتن�صر بعد، وهو كما يظهر من عنوانه يعبِّر عن اهتمام ابن عبد البّر ب�صعر 

ثاء،  والرِّ كالمديح  االأخرى:  المو�صوعات  في  ل�صعره  التعّر�ض  دون  الّزهدي،  العتاهية  اأبي 

وغير ذلك.

بعة اّلتي اعتنى بها المرحوم  اأبي العتاهية ُن�صر غير مّرة، وكانت الطَّ اأنَّ ديوان  ومعروف 

بعات  �صوان -  اأف�صل الطَّ الدكتور �صكري في�صل –اأ�صبل اهلل على جدثه �صاآبيب الرحمة والرِّ

تعدم  ال  اإذ  الكتاب؛  من  تغ�ضُّ  ال  ي�صيرة  وهنوات  نق�ض  من  اعتورها  ما  على   واأ�صبطها، 

الح�صناء ذامًا.

اأو نق�صان، وال  البّر دون زيادة  ابن عبد  اّلذي نقّدمه به �صورة ل�صنيع  والكتاب ب�صكله 

كفانا   فقد  المختلفة،  المو�صوعات  في  العتاهية  اأبي  �صعر  من  �صيئًا  عليه  ن�صتدرك  اأن  ننوي 

كتابه  في  العتاهية  اأبي  �صعر  معظم  فجمع  ذلك،  موؤونة  في�صل  �صكري  الدكتور   المرحوم 

)اأبو العتاهية: اأ�صعاره واأخباره(.

طريقة  ويّتبع   ،
ّ
الم�صرقي بالتُّراث  االأندل�صيين  العلماء  اهتمام  من  جانبًا  الكتاب  ويمثِّل 

عر على القوافي وفقًا لترتيب حروف الهجاء المغربّية. ة في ترتيب ال�صِّ خا�صّ

مه في العلوم المختلفة، ويدّل  وابن عبد البّر َعَلٌم من اأعالمنا ال ُيجحد ف�صُله، وال ُينكر تقدُّ

على ذلك ما ترك من م�صّنفات. وا�صمه يو�صف بن عبد اهلل بن محّمد بن عبد البّر بن عا�صم 

)2)، ويكنى باأبي عمر.
ّ
النََّمرّي)1)، الُقرطبي

)1)  يع�د الم�ؤلف في ن�سبه اإلى النمر بن قا�سط بن هنب بن اأف�سى بن دعمى بن جديلة بن اأ�سد بن ربيعة بن نزار 

ابن معّد بن عدنان. 

والنهاية  البداية  و330،  و266/2   54/1 المكن�ن  اإي�ساح   ،240/8 للزركلي  الأعالم  في:  )2)  ترجمته 

العربي لبروكلمان 260/6 - 264،  الأدب  تاريخ   ،474 الملتم�س  بغية   ،69 العارفين  ب�ستان   ،104/12
تاريخ الفكر الأندل�سي 267، تتمة المخت�سر 564/1، تذكرة الحّفاظ 1028/3، ترتيب المدارك 808/4 
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ُولد ابن عبد البّر في يوم الجمعة 5 ربيع االآخر �صنة 368هـ)1)، ون�صاأ في مدينة قرطبة، 

وكانت اإحدى الحوا�صر الّثقافّية في االأندل�ض، فروى الحديث ال�ّصريف عن ُثّلة من العلماء، 

وتمّيز به فلّقب )حافظ المغرب(.

مالك،  االإمام  مذهب  على  الفقه  عنهما  فاأخذ  الفقهاء،  العلماء  من  وجّده  والده  كان 

بعدد كثير من علماء قرطبة و�صيوخها،  االّت�صال  العلمي  الو�صط  ن�صاأته في هذا  له  واأتاحت 

َعَلمًا  اأ�صحى  حّتى  واالأن�صاب،  والّتاريخ  واالأدب  بالّلغة  والحديث  الفقه  جانب  اإلى  فبرع 

م�صهوراً في قرطبة يق�صده طلبة العلم من كّل حدب و�صوب.

تنّقل ابن عبد البّر بين حوا�صر االأندل�ض، فرحل اإلى دانية وبلن�صية و�صاطبة، وتوّلى ق�صاء 

اأ�صبونة و�صنترين.

القا�صم بن �صهل بن  يوخ منهم: خلف بن  ال�صُّ العلَم عن مجموعة من  البّر  اأخذ ابن عبد 

ث ت )390هـ(،  الّدباغ االأندل�صي ت )393هـ(، وعبد اهلل بن محّمد بن عبد الموؤمن المحدِّ

واأبو عمر الطلمنكي ت )429هـ(، واأبو الوليد بن الفر�صي ت )403هـ( … وغيرهم.

وكتب اإليه باالإجازة من اأهل الم�صرق: اأبو ذر الهروي ت )435هـ( .

وانتفع به كثيرون، ورووا عنه، منهم: ح�صين بن محّمد بن اأحمد الجياني ت )498هـ(، 

وعبد الّرحمن بن محّمد بن عتاب القرطبي ت )520هـ(، واالإمام اأبو محّمد علي بن اأحمد 

- 810، جذوة المقتب�س 344، الديباج المذهب 357، دول الإ�سالم 273/1، الر�سالة الم�ستطرفة 15، 

 ،119/1 الزكّية  الن�ر  �سجرة   ،163  -  153/18 النبالء  اأعالم  �سير   ،240  -  239/4 الجنات  رو�سات 

�سذرات الذهب 314/3، ال�سلة 677/2، طبقات الحّفاظ لل�سي�طي 431 - 432، الِعَبر 255/3، فهر�س 

الفهار�س والأثبات 218/2، فهر�سة ابن خير 214، القام��س المحيط )نمر)، ك�سف الظن�ن 12، 43، 78، 

 ،1379  ،1328  ،1279  ،1245  ،750  ،284  ،263  ،260  ،258  ،182  ،175  ،171  ،142  ،81
الإ�سالم  دول  مخت�سر   ،253/2 اللباب   ،1907  ،1838  ،1747  ،1644  ،1460  ،1453  ،1440
اأخبار الب�سر 197/2، مراآة الجنان 89/3، مطمح الأنف�س 294، معجم الم�ؤلفين  في  المخت�سر   ،211/1
170/4 - 171، المغرب في حلى المغرب 407/2، نفح الطيب 29/4، هدية العارفين 550/2، وفيات 

الأعيان 66/7.

)1)  ال�سلة 677/2، �سير اأعالم النبالء 153/18، وفيات الأعيان 71/7. وجاء في بغية الملتم�س 489 - 491، 

وجذوة المقتب�س 367 - 369 اأّن ولدته كانت �سنة 362هـ. 
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ابن �صعيد بن حزم االأندل�صي ت )456هـ( … وغيرهم.

حظي ابن عبد البّر بمكانة عالية عند اأقرانه من العلماء، ونال ثناءهم، فقد جاء في وفيات 

الباجي  الوليد  اأبا  القا�صي  �صيخنا  »�صمعت  قال)1):  �صّكرة  بن  علي  اأبا  القا�صي  اأّن  االأعيان 

يقول: لم يكن باالأندل�ض مثل اأبي عمر بن عبد البّر في الحديث«.

وقال الحميدي)2): »اأبو عمر فقيه، حافظ، ُمْكِثر، عالم بالقراءات، وبالخالف، وبعلوم 

ماع، يميل في الفقه اإلى اأقوال ال�ّصافعي«. جال، قديم ال�صَّ الحديث والرِّ

وجعله ابن ب�صكوال)3) »اإمام ع�صره، وواحد دهره«.

وراأى فيه االإمام الّذهبي)4): »اإمامًا َديِّنًا، ثقة، متقنًا، عاّلمة، متبّحراً، �صاحب �صّنة واّتباع، 

وكان اأّواًل اأثرّيًا ظاهرّيًا فيما قيل، ثّم تحّول مالكّيًا مع ميل َبيِّن اإلى فقه ال�ّصافعي في م�صائل« .

اأّما ابن �صعيد االأندل�صي فقال عنه)5): »اإمام االأندل�ض في علم ال�ّصريعة ورواية الحديث، 

انظر اإلى اآثاره ُتغِنك عن اأخباره«.

 … الحنبلي)8)  العماد  وابن  فرحون)7)،  وابن  خاقان)6)،  بن  الفتح  من  كلٌّ  عليه  واأثنى 

وغيرهم. بما يدّل على مكانة ابن عبد البّر، وهي مكانة ا�صتحّقها بما بذله من جهد واجتهاد.

توّفي ابن عبد البّر ليلة الجمعة �صلخ ربيع االآخر �صنة 463هـ بمدينة �صاطبة وُدفن فيها.

وقد األّف عدداً كثيراً من الموؤلّفات بين كتاب �صخم ور�صالة �صغيرة، و�صنورد ما وقفنا 

عليه من موؤلّفاتِه بح�شب الفنون اّلتي اأُلّف فيها، م�شيرين اإلى المطبوع منها بحرف )ط(.

)1)  وفيات الأعيان 66/7. 

)2)  جذوة المقتب�س 367. 

)3)  ال�سلة 677/2. 

)4)  �سير اأعالم النبالء 157/18. 

)5)  المغرب 407/2 - 408. 

)6)  مطمح الأنف�س 294 - 295. 

)7)  الديباج المذهب 357. 

)8)  �سذرات الذهب 315/3. 
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اأواًل -  علوم القراآن:

1  - االكتفاء في قراءة نافع واأبي العالء.
2 - البيان في تاأويالت القراآن.

3 - البيان في تالوة القراآن.
4 - الّتجويد والمدخل اإلى علم القراآن بالّتحديد.

5 - المدخل في القراءات )ط(.

ثانياً -  علوم الحديث:

1 - االأجوبة الموعبة في الم�صائل الم�صتغربة في كتاب البخاري.
2 - اخت�صار كتاب التحرير.
3 - اخت�صار كتاب التمييز.

4 - اال�صتذكار لمذاهب فقهاء االأم�صار وعلماء االأقطار فيما ت�صّمنه الموطاأ من معاني الّراأي 
والآثار )ط(.

5 - اال�صتظهار في طرق حديث عّمار.
ي لحديث الموّطاأ )تجريد التمهيد( )ط(. 6 - الّتق�شّ

7 - الّتمهيد لما في الموّطاأ من المعاني والأ�شانيد )ط(.
8 - حديث مالك خارج الموّطاأ.

9 - ال�ّصواهد في اإثبات خبر الواحد.
10 - عوالي ابن عبد البّر في الحديث.

11 - م�صند ابن عبد البّر.
ّنة. 12 - منظومة في ال�صُّ

13 - و�صل ما في الموّطاأ من المر�صل والمنقطع والمع�صل.
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ثالثاً -  الفقه:

1 - اختالف اأ�صحاب مالك بن اأن�ض واختالف روايتهم عنه.
2 - االإ�صراف على ما في اأ�صول الفرائ�ض من االإجماع واالختالف.

3 - الإن�شاف فيما بين المختلفين في فاتحة الكتاب من الختالف )ط(.
4 - جوائز ال�ّصلطان.

5 - الكافي في فروع المالكية )ط(.

ير والتاريخ واالأن�شاب: رابعاً -  التّراجم وال�شِّ

1 - اأخبار اأئّمة االأم�صار.
2 - اأخبار القا�صي منذر بن �صعيد البلوطي.

دفي. 3 - اخت�صار تاريخ اأحمد بن �صعيد بن حزم ال�صّ
4 - اال�صتغناء في اأ�صماء الم�صهورين من حملة العلم بالُكنى.

5 - ال�شتيعاب في معرفة الأ�شحاب )ط(.
6 - الإنباه على قبائل الّرواة )ط(.

7 - النتقاء في ف�شائل الّثالثة الفقهاء )ط(.
8 - تاريخ �صيوخ ابن عبد البّر.

9 - ترجمة االإمام مالك بن اأن�ض.
10 - الّتعريف بجماعة من فقهاء المالكية.

11 - تواليف ابن عبد البّر وجمع رواياته عن �صيوخه.
ير )ط(. 12 - الّدرر في اخت�شار المغازي وال�شِّ

13 - الّذّب عن عكرمة البربري.
14 - فهر�صة الحافظ ابن عبد البّر.

15 - الق�شد والأَمَم في معرفة قبائل اأن�شاب العرب والعجم )ط(.
16 - كتاب في اأخبار الق�صاة.
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حابة. 17 - كتاب المعروفين بالُكنى من ال�صّ
18 - ِمَحُن الُعلماء.

19 - المغازي.

خام�شاً -  العقيدة:

1 - اأعالم الّنبّوة.
2 - االإن�صاف في اأ�صماء اهلل.

�شاد�شاً -  االأدب واالأخالق وفنون التّربية:

1 - اأدب المجال�شة وحمد اللِّ�شان )ط(.
2 - االأمثال ال�ّصائرة واالأبيات الّنادرة.

3 - االهتبال بما في �صعر اأبي العتاهية من الِحَكم واالأمثال.
4 - الب�صتان في االإخوان.

5 - بهجة المجال�س واأُن�س المجال�س )ط(.
6 - جامع بيان العلم وف�شله وما ينبغي من روايته وحمله )ط(.

7 - الّرقائق.
8 - العقل والعقالء وما جاء في اأو�صافهم عن العلماء والُحَكماء.

عر والنَّثر. 9 - مختارات من ال�صِّ
10 - ُنزهة الم�صتمتعين ورو�ض الخائفين.
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كتاب االهتبال

بما في �شعر اأبي العتاهية من الحكم واالأمثال

لم يق�صد ابن عبد البّر في كتابه )االهتبال بما في �صعر اأبي العتاهية من الحكم واالأمثال( 

�صنع ديوان الأبي العتاهية ي�صّم كّل ما قاله من �صعر في المو�صوعات المختلفة، بل اأراد بهذا 

الّذي يذّكر بالموت والبعث والّثواب والعقاب في موؤلف  اأن يفرد �صعره الزهدي  الكتاب 

خا�ّض.

وال يخفى على المرء اأّن �صعر الّزهد عند اأبي العتاهية هو معظم �صعره، بحيث اأ�صبح اإمامًا 

م ال�ّصعراء خطواته، وينظمون على منواله. فيه يتر�صَّ

وقد قّدم ابن عبد البّر لكتابه بمقّدمة بّين فيها هدفه من تاأليف الكتاب، فقال:  - بعد حمد 

 - : »... فاإنِّي راأيت اأن اأجمع في كتابي هذا اإن 
ّ
الة على النبي اهلل تعالى والّثناء عليه، وال�صَّ

�صاء اهلل تعالى من �صعر اأبي العتاهية في الّزهد والمواعظ واالأمثال والحكم، مّما �صّح عند اأهل 

ين  العلم باالأدب واالأخبار ورواة االأ�صعار، واختاروه، و�صنفوه، وذكروه عيونًا تعين اأهل الدِّ

بعده،  الموت وما  اأمر  نيا، وتذّكرهم من  الدُّ في  هد  الزُّ الّتقوى، وتبعثهم على  والعقل على 

وما فيه تذكرة وموعظة بالغة، ع�صى اأن تلين بها القلوب القا�صية، فما اأحوجنا اإلى ذلك! مع 

م�صاورتها وغفلتها عّما ُيراد بها مّما له ُخلقت، واإليه م�صيرها ...« .

فالغاية من تاأليف الكتاب: هي و�صع ت�صنيف يحوي اأ�صعاراً ذات هدف تعليمي َوْعظي، 

القا�صية،  القلوب  وترّقق  والح�صاب،  بالموت  وتذّكر  الح،  ال�صّ والعمل  التَّقوى  تحثُّ على 

الح؛ لتحظى بال�ّصعادة في الّدارين. لترعوي وتعود اإلى جاّدة الّتقوى والعمل ال�صّ

وبعد المقّدمة اأورد الموؤلّف مجموعة �صافية من اأخبار اأبي العتاهية تعّرف به، وبمذهبه 

عر وال�ّصعراء البن قتيبة،  ال�ّصعري، ا�صتمّدها من الم�صادر القديمة كاالأغاني لالأ�صفهاني، وال�صِّ

بير بن بّكار … وغيرها من الُكتب. واالأخبار الموفقّيات للزُّ
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ثّم بداأ بالدّيوان فرّتبه على القوافي مبتدئًا بالهمزة، ومنتهيًا بالياء، وفقًا لترتيب حروف 

الهجاء المغربية، فجاء بعد الّزاي روّي الّطاء، والّظاء، ثّم الكاف، والاّلم، والميم، والّنون، 

ين، وبعدها تاأتي الهاء،  اد، فالعين، والغين، فالفاء، والقاف، ثم ال�ّصين، وال�صِّ اد، وال�صّ ثّم ال�صّ

والواو، والياء.

وكان ينهي كّل حرف بالّروي المّت�صل بالهاء والكاف.

ًا بين ق�صيدة ومقطوعة، اإ�صافة اإلى )19( بيتًا ون�صَف بيت من  وي�صّم الكتاب )454( ن�صّ

الّرجز المزدوج من اأرجوزته المعروفة بذات االأمثال.

و�شف المخطوطة ومنهج التّحقيق:

اعتمدت في تحقيق الكتاب على مخطوطة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 

المنّورة، وتقع في )159( ورقة، مكتوبة بخّط فار�صي جميل، كتب في كّل �صفحة )15( 

�صطراً، وهي م�صبوطة بال�ّصكل، وكتبت بداية الفقرات، وتقديم الق�صائد بالمداد االأحمر، 

على  حت  حِّ و�صُ ُقرئت  اأّنها  على  يدّل  بما  والّت�صحيحات  الّروايات  بع�ض  وعلى حوا�صيها 

ن�صخة اأخرى.

والمخطوطة تاّمة ال نق�ض فيها وال خرم، وهي قليلة الّت�صحيف والّتحريف، وُفرغ من 

الحي الهاللي. كتابتها �صنة 993هـ، على يد محّمد بن ال�صّ

ه: »من كتب الدواوين، كتاب االهتبال بما في �صعر  وكتب على �صفحة الغالف ما َن�صُّ

اأبي العتاهية من الحكم واالأمثال، مّما عني بجمعه وتاأليفه وتبويبه على حروف المعجم على 

ن�صق بلده موؤلّفه ال�ّصيخ اأبي عمر يو�صف بن عبد اهلل بن محّمد بن عبد البّر بن عا�صم الّنمري 

القرطبي، نفع اهلل به«.

وكتب تحته: »ولد ال�ّصيخ الحافظ �صيخ االإ�صالم اأبو عمر بن عبد البّر في ربيع االآخر �صنة 

369هـ، وتوّفي ليلة الجمعة �صلخ ربيع االآخر �صنة 463هـ، وكان َديِّنًا ر�صينًا �صاحب �صّنة، 
وله ت�صانيف كثيرة، رحمه اهلل ور�صي عنه«.
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فحة مجموعة من االأختام والّتمليكات، قراأت منها: »من كتب الفقير  وعلى اأطراف ال�صّ

اإلى عفو رّبه الكريم نعمان االإيجي عفا اهلل عنه«.

ه: »الحمد هلل، �صار في نوبة الفقير اإليه �صبحانه عبد الرحمن الح�صيني  وتمليك اآخر َن�صُّ

عفا اهلل عنه �صنة 1075هـ«.

وعلى حوا�صي بع�ض اأوراق المخطوطة اأختام كتب فيها: »وقف حكمة اهلل بن ع�صمة 

اهلل الح�صيني«.

اأّما عملي في تحقيق الكتاب فقام على:

اأ - َن�ْصخ المخطوطة بعناية.

ب - مقابلة الّن�صو�ض على الديوان اّلذي �صنعه المرحوم الدكتور �صكري في�صل، واإثبات 

الفروق، وتخريجها فيه.

عر، وتحديد الُبحور. ج - �صبط ال�صِّ

د - تعليق بع�ض الحوا�صي، و�صرح بع�ض االألفاظ الّتي تحتاج اإلى �صرح.

هـ - �صنع فهر�ض لمحتويات الكتاب، واآخر للم�صادر والمراجع.

وبعد؛ فاأرجو اأن اأكون قد ُوفِّقت فيما رميت اإليه من خدمة للغتنا ال�ّصريفة، والأدبنا العربي 

القديم، واهلل من وراء الق�صد.

د. علي كردي

دم�صق في 2005/8/15
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�س�رة الغالف
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ال�سفحة الأولى
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�سفحة باب الميم
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ال�سفحة الأخيرة
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ب�شم اهلل الّرحمن الّرحيم

وبه ثقتي

قال اأبو عمر يو�صف بن عبد اهلل بن محّمد بن عبد البّر الّنمري –رحمه اهلل )1):

الحمد هلل رّب العالمين، و�صّلى اهلل على �صّيدنا محّمد خاتم الّنبّيين، وعلى اآله اأجمعين)2).

وبعد، فاإّني راأيت اأن اأجمع في كتابي هذا –اإن �صاء اهلل تعالى -  من �صعر)3) اأبي العتاهية في 

هد والمواعظ واالأمثال والِحَكم)4)، مّما �صّح عند اأهل العلم واالأدب واالأخبار، ورواة)5)  الزُّ

ين والعقل على الّتقوى، وتبعثهم  االأ�صعار، واختاروه و�صّنفوه، وذكروه)6) عيونًا تعين اأهل الدِّ

بالغة،  فيه تذكرة وموعظة  الموت وما بعده ما  اأمر  نيا، وتذكرهم)7) من  الدُّ هد في  الزُّ على 

ع�صى اأن تلين بها القلوب القا�صية، فما اأحوجنا)8) اإلى ذلك! مع ق�صاوتها وغفلتها عّما يراد 

ا َلُه ُخِلقت، واإليه م�صيرها. بها ِممَّ

ْرَف النَّف�ض عن  ولوال اأّني رجوت في ذلك لنف�صي، ولمن طالعه، وقراأه)9)، وتدّبره، �صَ

ب�صدق  العالم  لما جمعته، واهلل  وُمناها؛  ]2/ب[  َغّيها  وَقْدَعها)10) عن كثير من  بع�ض هواها، 

)1)  لي�س في الدي�ان.

ين«. )2)  في الدي�ان: »وعلى اآله و�سحبه اأجمعين، والّتابعين  لهم باإح�سان اإلى ي�م الدِّ

)3)  في الدي�ان: »من �سعر الأديب الأريب، وال�ّساعر اللبيب اإ�سماعيل بن القا�سم، العارف الم�سه�ر، وال�ّساعر 

فاهية، المكني باأبي العتاهية«. الماأث�ر، المعروف في زهدّياته بالّنزاهة والرَّ

)4)  زاد في الدي�ان: »اأ�سهر من نار على علم«. 

)5)  في الدي�ان: » ورواة النَّ�ادر والأ�سعار«. 

)6)  في الدي�ان: »واألف�ه وذكروه وه� يعين اأهل الدين والعقل والّتق�ى«. 

)7)  في الدي�ان: »ويذكرهم تفقد الف�ت، وما بعده من اأمر الم�ت، وما فيه من م�عظة وتذكرة بالغة را�سية«. 

واإليه  له،  عّما خلقت  وا�ستغالها  وق�ساوتها،  منها،  يراد  عّما  غفلتها  مع  ذلك  اإلى  »اأح�جها  الدي�ان:  )8)  في 

م�سيرها، وكان الأولى بها اّدكارها وتذكيرها«. 

)9)  لي�س في الدي�ان. 

ها، من قدعُتُه عن الأمر: اإذا كففته.  )10)   في الدي�ان: »ونهاها عن غّيها ومناها«، وَقْدُعها: َكفُّ
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النِّّيات)1)، وهو المجازي عليها، الّذي ال ي�صيع عنده عمل عامل، وال يخفى عليه ما ينوي 

بقوله كّل قائل.

جل دون غيره)2)، كثرة ما في �صعره)3) مّما  واّلذي حملني ]على[ اخت�صا�ض �صعر هذا الرَّ

يزّهد في الّدنيا، ويرّغب في االآخرة)4)، وهو في �صعر غيره)5) قليل، اإلى �صروب من الحكم 

االأدب  �صيوخ  له  �صهد  وقد  طبُعه،  نظمها  ُح�صن  اإلى  وقاَده)7)  نظمه)6)،  عليها  احتوى  قد 

بالّطبع)8)، واأثَنوا عليه بتقّدمه في ذلك)9)، واإّنه فيما مال بهّمته نحوه)10) من المعنى المق�صود 

قُّ فيه غباره، وال ُتدرك اآثاره. اإليه في هذا الكتاب، ال ُي�صَ

اأخبرنا عبد الوارث بن �صفيان قال: حّدثنا قا�صم بن اأ�صبغ، قال: حّدثنا اأحمد بن زهير، 

بيرّي يقول: اأبو العتاهّية اأ�صعر الّنا�ض. قلت له: باأي  قال)11): �صمعت م�صعب بن عبد اهلل الزُّ

]الَهَزج[ �صيء ا�صتحّق ذلك عندك؟ فقال: بقوله: 

ـــــــُت بــــــــــاآمــــــــــاٍل ـــــــْق ـــــــلَّ ـــــــع اآمــــــــــــــاِلت اأيِّ  طــــــــــــــــواٍل 

ــــا ــــي ن ــــدُّ ــــى ال ــــل اإْقــــــــبــــــــاِلواأقــــــبــــــْلــــــُت ع اأيَّ  ـــــــاً  ُمـــــــِلـــــــحَّ

ـــــ ـــــ ـــــز ِل ـــــهَّ ـــــج ــــــــــذا ت ـــــا ه ـــــي ــــــــــــِل  والــــمــــاِلف ــــــراِق  االأْه ــــــِف ـ

ــــــمــــــوِت ـــــــن ال ـــــــال بـُـــــــــــــدَّ  م ـــــحـــــاِلف ــــى حـــــــــــاٍل  مـــــــَن ال عــــل

)1)  زاد في الدي�ان: »ومنقذ من المحن والبلّيات، والمجازي بالخير عبده، ول ي�سيع مثقال ذّرة عنده، ول 

يقّلل من عمل كل عامل«. 

)2)  زاد في الدي�ان: »من الأكابر«. 

)3)  زاد في الدي�ان: » … من ذكر التق�ى«. 

)4)  في الدي�ان: »الأخرى«. 

)5)  في الدي�ان: » … غيره وج�د في عدم، وفيه اأي�سًا �سروب من الِحَكم«. 

)6)  في الدي�ان: »نظمه الرائق«. 

)7)  في الدي�ان: »وقاده اإليها طبعه الفائق«. 

ليم«.  )8)  في الدي�ان: »بالطبع ال�سَّ

)9)  في الدي�ان: »في الفهم الم�ستقيم«. 

)10)   زاد في الدي�ان: »نح�ه وه� العذب الم�ستطاب، من كل معنى رقيق لطيف في هذا الكتاب«. 

)11)   الأغاني 10/4 - 11. 
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ثّم قال م�صعب: هذا كالم حّق، ال ح�صو فيه وال نق�صان، يعرفه العاقل، وُيقّر به الجاهل.

عر، قريب الماأخذ،  ن ال�صِّ وذكر المبّرد قال: كان اإ�صماعيل بن القا�صم اأبو العتاهّية ]3/اأ[ َح�صَ

ل�صعره ديباجة، وكان)1) مخرج القول منه كمخرج النَّف�ض �صهولة واقتداراً.

وذكر اليزيدي)2) عن الفّراء قال: دخلُت على جعفر بن يحيى فقال: يا اأبا زكرياء؛ ما تقول 

فيما اأقول؟ قلت: وما تقول؟ قال: اأزعم اأنَّ اأبا العتاهية اأ�صعر اأهل هذا الع�صر. فقلت: هو واهلل 

قولي، وهو اأ�صعرهم عندي.

بن  ومحّمد  المنذر  بن  اإبراهيم  حّدثني  قال:  )الموفّقيات(  في  بّكار)3)  بن  بير  الزُّ وذكر 

حيث  العتاهية  اأبو  النَّا�ض  اأ�صعر  العابد:  العمري  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  قال  قاال:  ّحاك  ال�صّ

]الكامل[ يقول: 

ــاَدُه ــه ـــراَب ِم ـــتُّ ـــْن جــعــَل ال ــرَّ َم ــشَ ــا � ــْعم ــِن َق اإذا   ــِر  ــري ــح ال عــلــى  يــنــاَم  اأالَّ 

ْلم الخا�صر: َمن اأ�صعر النَّا�ض؟ قال: اإن �صئت  وروي عن رجاء بن �صلمة)4) قال: قلت ِل�صَ

اأخبرتَك باأ�صعر الجنِّ واالإن�ض! فقلت: َمن؟ قال: اأبو العتاهية. واأن�صدني له:  ]المديد[

ـــُن ـــَك ـــشَ ـــا � ـــه ـــقـــى ل ـــب ــــٌن ي ــــَك ــــشَ َمــــــُن� ــــذا يـُـــــــــــــوؤِذُن الــــــزَّ ــــه مـــــا ب

وذكر)5) اليزيدي عن مو�صى بن �صالح بن �صيخ بن عميرة، قال: حّدثني ال�ّصهرزوري، 

الجّن  الأ�صعر  اأن�صدك  ولكن  ال،  فقال:  لنف�صك.  اأن�صدني  فقلت:  الخا�صر  �صلمًا  اأتيُت  قال: 

واالإن�ض اأبي العتاهية. ثّم اأن�صدني قوله:

ــــُن ــــَك ــــشَ ــــكــــٌن يـــبـــقـــى لــــــه � ــــش ــــــُن� َم ــــذا يـُــــــــــــوؤذُن الــــــزَّ ــــه ـــــا ب م

ــــا ــــُرن ــــخــــبِّ يُ داٍر  فـــــي  ]3/ب[نـــــحـــــُن  ـــُن  ـــ�ـــشِ لَ ـــٌق  ـــاط ن ـــا  ـــاله بَ ــــن  َع

)1)  في الدي�ان: »ويخرج الق�ل منه كمخرج الّنف�س قّ�ة و�سه�لة واقتداراً«. 

)2)  الأغاني 12/4. 

)3)  الأغاني 13/4، ولم يرد في المطب�ع من الأخبار الم�فقيات. 

)4)  الأغاني 13/4. 

)5)  في الدي�ان: »وروى«، والخبر في الغاني 11/4. 
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َفـــــــَرٌح ــــــــُدم  يَ ــــم  ل ـــــوٍء  �ـــــشُ ــــــــــَزُن)1)داُر  َح وال  فـــيـــهـــا  المــــــــرٍئ 

ـــنـــا اأنـــُفـــ�ـــشُ اهلل  ـــل  ـــي ـــب ـــش � ـــا بــــالــــمـــــــــوِت ُمـــــْرتـَــــَهـــــُنفـــــي  ـــن ـــلُّ ك

ـــا ـــه ـــِت ـــتَ ـــْي ـــا الـــَكـــَفـــُنكــــــلُّ نـــفـــ�ـــصٍ عـــنـــد ِم ـــه ـــال ـــهـــا ِمـــــــْن م َحـــظُّ

ــه ل ـــصَ  ـــ� ـــي ل ـــــرِء  ـــــم ال ـــــــاَل  م ـــُناإنَّ  ـــ�ـــشَ ـــَح ال ِذْكـــــــــــُرُه  اإالّ  مــــنــــُه 

�صيد حين  واأن�صد)2) اأبو عبد اهلل بن االأعرابي �صاحب )الغريب( قول اأبي العتاهية في الرَّ

]المن�صرح[ ، ف�صار اأبو العتاهية اإلى الف�صل برقعة فيها:   ُحمَّ

ــــت لهم اأن ــَم الـــنَّـــا�ـــُص كــيــف  ــل اأْجــَمــُعــُهــْملـــو ع ــــْمــــَت  اأِل مـــا  اإذا  ــــاَت  م

ــا ــنَّ ــال ب ــــُح  ــــْرُج تَ ـــــَت  اأن اهلِل  ــَة  ــف ــي َوُهــــْمخــل ـــــَت  اأن ـــــــَت  ُوزنْ مـــا  اإذا  �ــــصِ 

يَ�ْشــ َوْجـــَهـــَك  اأن  ــا�ــُص  ــنَّ ال ــَم  ــِل َع ــد  ـــْمق ـــُه ـــِدُم ـــْع ُم راآُه  ـــا  م اإذا  ــي   ــن ــغ ــت ـ

رَّ ابن االأعرابي بهذه االأبيات، واأثنى على اأبي العتاهية، وقال: هو اأ�صعر الّنا�ض. فقال  َف�صُ

عر بم�صتحّق)3) لما قلت. قال: وِلَم؟ قال: الأّنه �صعر �صعيف.  له رجل في مجل�صه: ما هذا ال�صِّ

عيف واهلل عقلك، الأبي العتاهية تقول: �صعيف  فقال ابن االأعرابي –وكان فيه ِحّدة - : ال�صَّ

عر! واهلل ما راأيُت �صاعراً قطُّ اأطبع، وال اأقدر على بيت �صعر منه، وال اأح�صب مذهبه اإاّل  ال�صِّ

]الكامل[ حر. ثّم اأن�صد له وقال:   �صربًا من ال�صِّ

ــــــاِل ـــَل االآم ـــائ ـــب ـــُت مـــنـــَك َح ـــْع ـــطَّ ]4/اأ[ق رحالي  المطيِّ  َظْهِر  عن  وَحَطْطُت 

جوانحي بين  الــيــاأ�ــص  ـــْرَد  بَ ـــدُت  التّرحاِل)4)ووج ُعــرى  من  نف�شي  فــاأرْحــُت 

قيمًة اأعــظــَم  فــكــاَن  ــوؤاَل  ــشُّ ــ� ال ــُت  ـــوؤاِلِقــ�ــشْ ــــــْت بـــ�ـــشُ ـــٍة اأتَ ـــارف ــــلِّ ع ــــْن ُك ِم

�شائاًل ــَك  ــِه َوج ــْذِل  ــبَ ب ابتُليَت  ـــاإذا  ــاِلف ــش ــ� ــف ــِم م ال ــرَّ ــك ــت ــم ــل فــــابْــــُذلْــــه ل

)1)  في الدي�ان: »دار �سّر …« . 

)2)  الأغاني 13/4. 

)3)  في ط: »ي�ستحّق«. 

)4)  في الدي�ان: »من عنا الترحال«، وفي الأغاني: »فاأرحت من ِحلٍّ ومن ترحال«. 
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بَــْلــدٍة فــي  راً  تَــــَعــــذُّ ــَت  ــي ــشِ ــ� َخ ــرحــاِلواإذا  ــتّ ــاجــِل ال ــَع ـــَك ب ـــَديْ ــُدْد يَ ــشْ ــا� ف

مـــان فــاإنَّــمــا ــر عــلــى نَــَكــِد الـــزَّ ــب ــشْ ــاِلوا� ــَق ــُل َحـــلِّ ِع ــث ــِد ِم ــدائ ــشَّ ــ� َفـــــَرُج ال

جل: يا اأبا عبد اهلل، جعلني  عر؟ فقال له الرَّ جل: اأتعرف اأحداً يقول مثل هذا ال�صِّ ثمَّ قال للرَّ

هد مذهب اأبي العتاهية، و�صعره في المديح  اهلل ِفداءَك، اإّني لم اأرُدْد عليك ما ُقلَت، ولكن الزُّ

هد. فقال ابن االأعرابي: اأَلي�ض هو القائل في المديح)1):  ]الطويل[ ْعره في الزُّ لي�ض ك�صِ

دى ال�شَّ به  يُ�شفى  الُمْزِن  ماُء  ــاروُن  ْت َحناِجُرْه )2)وه يِق َغ�شَّ ِدي بالرِّ اإذا ما ال�شَّ

ــُه ــتُ ــْي ــبَ ــصٍ لَ ــ� ــري ــــُط ِعــــزٍّ فــي ُق ــــــُرْهواأو�ــــشَ واآِخ ُقــريــ�ــصٍ  فـــي  ــــزٍّ  ِع واأّوُل 

�ُشيوُفُه الــبُــروَق  تَحكي  لــه  حــواِفــُرْهوَزْحــــٍف  فاِت  القا�شِ عــوَد  الــرُّ وتَحكي 

ت�شاَحَكْت النَّهار  �َشْم�ُص  َحِميَْت  )3)اإذا  ومغاِفُرْه  ُه  بَْي�شُ فيه  م�ص  ال�شَّ اإلــى 

ــٍة ــْكــبَ ــنَ ب يــومــاً  ــــالُم  االإ�ــــشْ ُذكــــر  ــُرْهاإذا  ــشِ ــا� ــة ن ــريَّ ــبَ ــن بـَــْيـــِن ال فـــهـــاروُن م

ُمْدِرٌك والموُت  الموَت  يَُفوُت  ذا  ــدٌّ يــنــاِفــُرهوَمن  ــْت هــــاروَن �ــشِ ــُف ــم يَ كــذا ل

عرين. وكتبهما  ال�صِّ له بهذين  القول ما قلت، وما كنت �صمعت  جل[:  ]الرُّ له  فقال  ]4/ب[ 

عنه.

وقال اأبو العّبا�ض محّمد بن يزيد المبّرد وغيره: كان اأبو العتاهية يتمّثل االأمثال والِحَكم 

القديمة، والحديث الماأثور، واأدب)4) االإ�صالم في �صعره.

م في �صناعة  عر، ي�صهدون له بالّطبع، واالإح�صان، والتَّقدُّ ة الّنحو، والفقه، وال�صِّ فهوؤالء اأئمَّ

عر، وكان اأبو نوا�ض الح�صن بن هانئ الحكمي، مولًى لهم، يعترف الأبي العتاهية بالف�صل  ال�صِّ

عر، وعنه في ذلك اأخبار. م في ال�صِّ والتَّقدُّ

)1)  زاد في الدي�ان: »ثم اأن�سد له:«، والأبيات في الأغاني 15/4. 

دي: العط�سان.  دى: العط�س، وال�سَّ )2)  ال�سَّ

يجعلها  وقيل: حلق  المت�سّلح،  به  يتقّنع  مغفر: وه� حلق  والمغافر، جمع  الخ�ذة،  بي�سة:  )3)  الَبْي�س، جمع 

الرجُل تحت البي�سة ت�سبغ على الُعُنق فتقيه. 

)4)  في الدي�ان: »واأدباء الإ�سالم في زمانه يذعن�ن له في �سعره«. 
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منها اأنَّ اأبا العتاهية، واأبا نوا�ض، والُح�صين)1) الخليع اجتمعوا، فقال اأبو نوا�ض: لُيْن�صد كلُّ 

رجل منَّا ق�صيدة يختارها، ولتُكن في غير مدح، وال هجاء، ولكن في حاجة نف�صه. فقيل 

الأبي نوا�ض: اأن�صد. فقال: بل ُين�صد اأبو اإ�صحاق)2). قال: فاأن�صد:  ]ال�صريع[

ــي ــل ــاِت ق ــــوى  ــــَه ال اإّن  ــــي  اإخــــوت ـــن عـــاِجـــِليـــا  ــــاَن م ــــف ـــروا االأك ـــ�ـــشِّ ـــيَ َف

ـــَهـــوى ال اتِّــــبــــاع  ـــي  ف تـــلـــومـــوا  ـــِلوال  ـــاِغ ــــُغــــٍل �ـــش ــــي �ــــشُ ـــي ف ـــن ــــ ـــاإنّ ف

ــٍة ــان ــ�ــش ــْم ــد ُخ ــن جائِل)3)اأْمـــ�ـــشـــى ُفـــــــوؤادي ع ــــٍق  ــــِل َق ــــاٍح  و�ــــش ذاِت 

ٌة ُدرَّ ـــهـــا  ـــِن ُحـــ�ـــشْ ــــــْن  ِم ــِلكــــاأنـّـــهــــا  ــاِح ــشَّ ــ� ـــمُّ اإلـــــى ال ـــيَ ـــا ال ـــه ـــَرَج اأخ

ــــي َطـــْرِفـــهـــا ـــي ِفــيــهــا وف ـــــــاُل ف ــــَن مــــن بـــابـــِلاإخ ــــْل ــــبَ ــــراً اأْق ــــواِح ــــشَ �

ـــهـــا مــــا خــال ـــبُّ ـــي ُح ـــنِّ ــــِق م ــــْب ]5/اأ[لـَـــــْم يُ ـــِل  ـــاِح ن بَــــــَدٍن  فـــي  ــًة  ــش ــا� ــش ــ� ُح

ـــْد ــــعــــاذُل والـــحـــبُّ َق ـــنـــي ال ـــُذلُ ـــْع ــــعــــاِذِليَ ــــَة ال ــي قــــالَ اأ�ـــشـــَكـــَت َعـــنِـّ

ـــٌة ـــّل ـــَه ـــْن ـــي عـــلـــى ُعــــْتــــبـَـــة ُم ـــن ـــْي ــِلَع ــائ ــش ــ� ــِب ال ــك ــشَ ــ� ــن ــم بـــَدْمـــعـــهـــا ال

بَــكــى ــاًل  ــي ــت ق َقــْبــلــي  راأى  َمـــــْن  ـــا  ــِلي ــاِت ــق ة الــــَوْجــــِد عــلــى ال ـــدَّ ـــشِ ــــْن � ِم

ــاًل ــاِئ ـــْم �ــش ـــَوُك ـــْح ــي نَ ــفِّ ــُت ك ــْط ــشَ ــ� ـــائـــِلبَ ون عـــلـــى الـــ�ـــشَّ ــــــاذا تــــــــردُّ م

لـــُه َفــــُقــــولــــوا  ـــلـــوُه  ـــي ـــن تُ لَــــــْم  ـــــــدَل الــــنَّــــائــــِلاإْن  ـــاًل ب ـــي ـــم ـــــــواًل ج ق

ـــَرٍة ـــ�ـــشْ ــى ُع ــل ــــُم الــــعــــاَم ع ــــتُ ــــْن قاِبِل)4)اأوُك ـــــى  اإل ــوُه  َفـــَمـــنُـّ ويـَـــلــــي، 

وح�صن  الق�صد،  هذا  ومالحة  االألفاظ،  هذه  �صهولة  مع  اأّما  والخليع:  نوا�ض  اأبو  فقال 

اإ�صاراتك يا اأبا اإ�صحاق؛ فال ُنْن�صد.

وقد اأَقرَّ له ب�ّصار بن برد االأعمى اأّنه �صاعر مطبوع، على اأّنه كان يح�صده.

)1)  في الأ�سل: »الح�سن« تحريف. 

)2)  زاد في الدي�ان: »ابن القا�سم«. 

امرة البطن.  )3)  الُخم�سانة: ال�سّ

)4)  في الدي�ان: »اأوكنتم الآن …«. 
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ار  م اأبا العتاهية في االإن�صاد، فقال ب�صَّ عراء يومًا عند المهدي اأمير الموؤمنين، فقدَّ ح�صر ال�صُّ

م لالإن�صاد علينا؟ اأهو ذلك الكوفي الملقَّب؟  لمي: يا اأخا �ُصليم! َمن هذا اّلذي ُقدِّ الأ�صجع ال�صُّ

ُد قبلنا. فقال له: هو ما ترى. فاأن�صد  قال: نعم. فقال: ال َجزى اهلل خيراً َمن َجَمعنا معه ُي�صَتْن�صَ

اأبو العتاهية)1):  ]المتقارب[

ــا ــه ل ـــــا  م ــــدتــــي  ــــيِّ ــــ�ــــشَ ِل ـــــا  م )2)اأال  ــــــهــــــا  اإْداللَ ـــُل  ـــم ـــاأح ف ــــــــِدلُّ  تُ

ـــا وم تـَــــَجـــــنَّـــــْت  َفــــفــــيــــَم  ]5/ب[واإالّ  اأْطــاللَــهــا  اهلل  ــى  ــَق �ــشَ ــُت  ــْي ــنَ َج

م علينا؟ فلّما اأتى على قوله: عر ُيَقدَّ ار: بهذا ال�صِّ فقال ب�صَّ

ــــقــــاَدًة ــــن ــــُة ُم ــــالف ــــِخ ـــــتـــــُه ال ُر اأْذيــــــالـَـــــهــــــااأتَـــــْت ـــــــرِّ ـــــــج اإلــــــيــــــه تُ

لــه اإالّ  ـــُلـــُح  تَـــ�ـــشْ تَــــــُك  ــهــاَفـــــَلـــــْم  ل اإالّ  ـــُح  ـــل ـــ�ـــش ي ـــــــُك  يَ ــــــم  ول

ـــــُرُه ـــــْي ــــــــــٌد َغ ـــــا اأَح ـــــه ــــــو راَم ــــت االأر�ـــــــــصُ زلـْـــَزالـَـــهــــاول ــــزلَ ــــُزلْ لَ

ــوِب ــل ــُق ــــْم تُـــِطـــْعـــُه بـــنـــاُت ال ـــــْو لَ اأعــــمــــالـَـــهــــاولَ اهللُ  ــــــَل  ــــــِب َق لــــمــــا 

»ال« بـُــْغـــ�ـــصِ  مـــن  ــَة  ــف ــي ــخــل ال اإلــــيــــه لـــيُـــْبـــِغـــ�ـــصُ َمــــــن قـــالَـــهـــاواإنَّ 

ار طربًا وقال: يا اأخا �ُصليم، اأُترى الخليفة لم يطر طربًا عن فرا�صه لما ياأتي به هذا  فاهتّز ب�صَّ

؟
ّ
الكوفي

ٌة، فلّما ان�صرف كتب  كَّ وَرْوينا)3) اأنَّ اأبا العتاهية حّج في زمن المهدي، و�صربت بعده �صِ

]الرمل[ اإلى المهدي)4):  

ــنَــْه الــ�ــشَّ ـــْرِب  �ـــشَ ِمـــْن  اأنَّ  ــي  ــرون ــبَّ ــْهَخ ــنَ ــشَ ــ� ــــراً َح ــــْم ــاً وُح ــ�ــش ــي ُجـــــــُدداً ب

ــى ــ�ــشَ ــمــا َم ــي ـــا ف ـــُده ـــه ــــــْن اأع ـــم اأُك )5)ل ــْه  ــنَ ــشَ � ـــلَّ  ُك اأرى  ــُت  ــن ُك ــا  م مــثــل 

عر في الأغاني 33/4.  )1)  زاد في الدي�ان: »بق�ل«، والخبر وال�سِّ

)2)  في الدي�ان: »اأدّلت«، وجاء على حا�سية الأ�سل الرواية نف�سها في ُن�سخة اأخرى. 

)3)  الأغاني 53/4 - 54. 

)4)  زاد في الدي�ان: »يق�ل«. 

)5)  رواية ال�سدر في الدي�ان: »اأحدثت لكنني لم اأرها …« .  
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فبعث اإليه المهديُّ باألف دينار ُجُدد، وبع�صرة اآالف درهم ُجُدد)1).

العرو�ض،  في  تدخل  لم  واأوزانًا  عر،  ال�صِّ في  اأعاري�َض  العتاهية  الأبي  اإّن  يقولون:  وكانوا 

وكان يقول: اأنا اأكبر من العرو�ض)2).

ناد فقيه  قال اأبو عمرو: اأبو العتاهية لقب ]غلب[ عليه، وُعرف به، كما غلب على اأبي الزِّ

ناد، وهو لقب، وا�صمه عبد اهلل بن ذكوان،  الزِّ اأبو  ثها:  ]6/اأ[ المدينة، وفار�صها، ومحدِّ اأهل 

حمن. واأّما اأبو العتاهية فا�صمه اإ�صماعيل بن القا�صم بن �ُصَوْيد بن َكْي�صان)3)،  يكنى اأبا عبد الرَّ

يكنى اأبا اإ�صحاق، هذا هو االأكثر في ا�صمه، وا�صم اأبيه.

وقد قيل: ا�صمه اإبراهيم بن اإ�صحاق. وقيل: ا�صمه اإ�صماعيل بن اإبراهيم، ولم يختلف في 

اأّنه يكنى اأبا اإ�صحاق، واأّنه مولى ِلَعَنَزة. قيل: اإّنه مولى َعطاء بن ِمْحَجن الَعَنزي. وقيل: مولى 

لعبادة)4) بن رفاعة العنزي. وقيل: بل كان والوؤه لمندل وحّيان ابني علي العنزي.

وكان َجدُّ اأبي العتاهية َكْي�صان من �َصْبي )عين التَّمر( )5)، وهو اأّول �َصْبي دخل المدينة زمن 

يق، �َصَباهم خالد بن الوليد، وقدم بهم على اأبي بكر، وكانت اأّمه موالة لبني  دِّ اأبي بكر ال�صِّ

زهرة ُتكنى اأمَّ زيد)6).

واإّنما قيل له: اأبو العتاهية؛ الأّن المهدّي قال له: اأنت متحذلق. ويقال للّرجل اإذا تحذلَق: 

عتاهية)7).

وقيل)8): بل كان فيه ُعتو، وَزهو، وُمجون في حداثته، َفُلقِّب بذلك، واهلل اأعلم.

)1)  زاد في الدي�ان: »اأي�سًا«. 

)2)  الأغاني 13/4. 

)3)  هذه رواية الأغاني )ط دار ال�سعب( 1215. 

)4)  في الدي�ان: »لعّباد«. 

)5)  عين الّتمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الك�فة، فتحها خالد بن ال�ليد �سنة 12هـ. )معجم البلدان 176/4).

)6)  الأغاني 4/4. 

)7)  الأغاني 2/4 - 3. 

)8)  الأغاني 2/4 - 3. 
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َيْمُقُت  الجنون،  اإلى  ذلك  في  عليه  وغلب  المجون،  اإلى  هواه  به  مال  من  بع�ض  وكان 

من  له  بان  اإذ  الم�صتخّفين،  عراء  ال�صُّ من  طبقته  عن  الن�صرافه  ويغتابه  ويح�صده،  العتاهية  اأبا 

ده في اأفعالهم، فمال عنهم، ورف�ض مذاهبهم، واأخذ في غير ]6/ب[ طريقهم،  �صاللهم، ما َزهَّ

نيا، ومال اإلى الّطريقة الُمْثلى، وداخل  وتاب توبة �صادقة، و�صلك طريقة حميدة، فزهد في الدُّ

الحين، ونّور اهلل قلبه ف�صغله بالفكرة في الموت وما بعده، ونظم ما ا�صتفاده من  العلماء وال�صّ

هد والمواعظ والِحَكم ال مثل  الح، واأ�صعاره في الزُّ َير ال�ّصلف ال�صّ نين، و�صِ اأهل العلم من ال�صِّ

نَّة، وما جرى من الحكمة على األ�صنة �َصَلِف هذه االأّمة. لها، كاأّنها ماأخوذة من الكتاب وال�صُّ

وكانت طبقته االأولى تعيبه ح�صداً له، وُبغ�صًا فيه، حّتى قالوا: اإّنه ال يوؤمن بالبعث، واإّنه 

ِزنديق، واإّن �صعره ومواعظه اإّنما هي في ذكر الموت. وقد بان في �صعره ِلَمْن طالعه وُعني 

والوعد  والّنار،  بالجّنة  واالإقرار  والبعث،  الّتوحيد  ذكر  من  فيه  لما  وافتراوؤهم؛  َكِذبهم  به 

والوعيد، وبرهان ذلك فيما نورد من اأ�صعاره في هذا الكتاب اإْن �صاء اهلل تعالى.

ولقد عجبت من اأبي محّمد بن قتيبة –عفا اهلل عنه -  كيف جاز عليه ما ن�صبه اأهل الِف�ْصق 

داً له، ولم يتدّبْر اأ�صعاره في الّتوحيد، واالإقرار بالوعد والوعيد، والمواعظ الّتي ال  اإليه َح�صَ

يفطن لها اإاّل الّثابت)1) ال�ّصليم القلب؟! ولعّله قد مال اإلى قول من�صور بن عّمار الواعظ فيه، 

قول العلماء بع�صهم في بع�ض من كتاب )العلم( )2)، وذكر  وهو خبر قد ذكرته في باب ]7/اأ[ 

بب الموجب لذلك من قول اأبي العتاهية فيه، وقوله في اأبي العتاهية، وذكرت االأبيات  ال�صَّ

الّتي الأبي العتاهية في من�صور بن عّمار، في باب الهاء، من هذا الكتاب)3).

)1)  في الدي�ان: »الّتائب«. 

)2)  ه� كتاب )جامع بيان العلم وف�سله) لبن عبد البّر، طبع غير طبعة، وَن�سُّ الخبر في جامع بيان العلم وف�سله 

اأّن من�س�ر بن عّمار ق�ّس ي�مًا على الّنا�س، واأب� العتاهية حا�سر، فقال: اإّنما  1111: »وروينا   - 1110/2
�سرق من�س�ر هذا الكالم من رجل ك�في. فبلغ من�س�راً فقال: اأب� العتاهية زنديق! اأما ترونه ل يذكر في �سعره 

الجّنة ول الّنار، واإّنما يذكر الم�ت فقط؟! فبلغ ذلك اأبا العتاهية فقال فيه:

تاأتيهايا واعظ الّنا�س قد اأ�سبحت متَّهمًا اأنــت  ــ�راً  اأم منهـم  عبــت  اإذ 

)الأبيات). فلم تم�س اإّل اأيام ي�سيرة حّتى مات من�س�ر بن عّمار، ف�قف اأب� العتاهية على قبره وقال: »يغفر 

اهلل لك يا اأبا ال�ّسري ما كنت رميتني به«.

)3)  انظر ال�سفحة 323 – 324.
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وجعلت ما ذكرته في هذا الكتاب من �صعره على حروف المعجم األف، باء، تاء، اإلى اآخر 

الحروف، ليكون اأقرب للّطالب، واأعذب فيما َيُرومه الّراغب، واإلى اهلل اأ�صرع في ُح�ْصن 

الَعْون على ما ير�صاه فيما حاولناه، وهو ح�صبي وِنْعَم الوكيل)1).

 العظيم«. 
ّ
)1)  زاد في الدي�ان: »ِنْعَم الم�لى وِنْعَم الّن�سير، ول ح�ل ول قّ�ة اإّل باهلل العلي
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باب االألف

1
]الب�صيط[ قال رحمه اهلل)1): 

ـــــاداٌت واأْهــــــواُء ــرُّ ع ــُر والــ�ــشَّ ــي ــخ ـــاِب اأْعــــداُءال ـــب ــوُن مـــَن االأْح ــك ـــْد ي وق

ــَدُه تـَـعــمَّ َمــْن  ــْدٍق   ــشِ � �شاهُد  )2)ِلــْلــِحــْلــِم   اإْغــ�ــشــاُء  ــْوراِت  ــَع ال عن  وِلْلَحِلْيِم 

ُمختِلٌف ــُي   ــْع ــشَّ ــ� وال ــُه  ــيُ ــْع �ــشَ ــه  ل ــصٍ لــهــا فــي �ــشــعــيــِه �ــشــاُءكـــلٌّ  ــ� ــْف ــــلُّ  نَ وك

عــاِلــِمــِه ـــَد  ـــْن ِع دواٌء  داٍء  ـــلِّ  ـــُك اُءِل الــدَّ ما  يَـــْدِر  ــْم  لَ عالماً  يـَـُكــْن  لم  ــْن  َم

وال يــ�ــشــاُء  ــا  م يق�شي  هلل  الــحــمــُد  �ــشــاوؤوا5(  مــا  للَخْلِق  ــا  وم عليه  يُق�شى 

معاً لــلــَفــنــاِء  اإالّ  ــُق  ــْل ــَخ ال ــِق  ــخــَل يُ )3)لـــْم  واأ�ــشــمــاُء  ــٌث  ــادي اأح وتبقى  نَْفنى 

يُْلطُفُه كـــاَن  ــْن  ــمَّ ِم مـــاَت  َمـــْن  ــَد  ــْع بُ ــاُء ]7/ب[يــا  ِقــيــاَمــتـُـُه  والــنَّــا�ــُص اأحــي قــاَمــْت 

ــــاُه عــنــَد ِمــيــتـَـِتــِه  ــي الــخــلــيــُل اأخ ُءيُــْقــ�ــشِ ــُه االأِخـــــالَّ ــْت ــشَ ــ� ـــاَت اأْق ـــْن م وُكــــلُّ َم

ِلَما الــحــيــاِة  ــــاَم  اأيَّ نف�َشَك  ــِك  ــْب تَ ــاُءلــْم  بَــكَّ االأمــــوات  على  واأنـــَت  تَخ�شى 

�َشَرفي ومن  ذنبي  من  اهلل  اأ�شتغفُر  ــاُء10(  ــطَّ ــَخ لَ ــتــوراً  ــ�ــش َم كــنــُت  واإْن  اإنّــــي 

َمع�شيًَة النَّف�ِص  ــي  دواع بي  تَْقتَِحم  ــاُءلم  ــم ــْل َظ ـــور  ـــنُّ ال وبـــيـــَن  ــي  ــن ــي وب اإالَّ 

تَْتبَُعُه الــَعــْيــ�ــِص  ريــا�ــص  فــي  ـــٍع  رات ــْم  ـــنَّ داهـــيـــٌة تَـــــْرتَـــــجُّ  َدْهـــيـــاُءك ـــُه ـــْن ِم

ــٌة َف ــرَّ ــشَ ــ� ـــلـــحـــوادِث  �ــشــاعــاٌت  ُم واإْق�شاُء)4)ول ـــــاٌء  اإْدن لــلــَحــْيــِن  ــنَّ  ــِه ــْي ِف

ــَعــٍة  ــٍق وفـــي �ــشَ ــْي ــشِ ــي � ــُل ف ــقَّ ــنَ ــــلٌّ  يُ ــــدٌّ واإْرخـــــــــاُءُك ــــاِن بــــه �ــــشَ م ــــزَّ ــــل ول

)1)  الدي�ان: �س1. 

ٍب«. وهي رواية ثانية مثبتة على حا�سية الأ�سل.  )2)  رواية ال�سدر في الدي�ان: »للحْلِم �ساهد �سدٍق حين ما َغ�سَ

)3)  في الدي�ان: »نفنى وتفنى اأحاديث …«. 

)4)  الَحْيُن: الهالك. 
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ــٍة  ــاَذبَ ــك ُم ذو  كـــلٌّ  هلل  الــحــمــُد  الــمــاُء15(  بــه  يُ�ْشقى  ال  ــاُدُق  ــ�ــشَ ــتَّ ال �ــشــاَر 

2
]الطويل[ وقال)1): 

ــــــداِر بَــقــاِء  نـــيـــا ِب ـــُرَك مـــا الـــدُّ ـــْم ـــَع َفناِء)2)لَ داَر  ــوِت  ــم ال ِبــــَداِر  َكــَفــاَك 

ــــــيَّ  فــاإنَّــمــا ــا اأَُخ ــي ن ــدُّ ــِق ال ــشَ ــ� ــْع ـــالِءفــال تَ ــا ِبــُجــْهــِد بَ ــي ن ــدُّ ــَق ال ــش تـَـــرى عــا�

ـــا َمــــمــــزوجــــٌة ِبـــــَمـــــرارٍة  ـــه ـــالوتُ ـــاِء ح ـــن ـــَع ــــا مــــمــــزوجــــٌة ِب ــــه ــــتُ وراح

َمِخيلٍة  ــاِب  ــي ث ــي  ف ــاً  ــوم ي ــ�ــصِ  ــْم تَ ــال  وماِء)3)ف ــَت  ــْق ــل ُخ ِطــْيــٍن  مـــْن  ـك  فــاإنَـّ

�ــشــاكــراً هلل  ــاُه  ــق ــْل تَ ـــــروؤٌ  اْم لـَــَقـــلَّ  ــاِء5(  ــش ــ� ــَق ــى لــــُه بَ ــش ــر� ـــــلَّ امــــــروؤٌ ي وَق

ــٌة ــم ــي ــظ ع عــلــيــنــا  نَــــْعــــمــــاٌء  ]8/اأ[وهلل  عطاِء)4)  ــُل  وَفــ�ــشْ اإحــ�ــشــاٌن  وهلل 

اْختالِفِه  فــي  واحـــداً  يــومــاً  هــُر  الــدَّ ـــواِءومــا  ـــ�ـــشَ ـــــــاِم الــَفــتــى ِب ــــا كــــلُّ اأيّ وم

ٍة  ـــدَّ ـــشِ و� ـــصٍ  ـــوؤ� بُ ــــوُم  ي اإالّ  هـــو  ـــا  ًة وَرخـــــــاِءوم ــــــــرَّ ـــــروٍر َم ويـــــــوُم �ـــــشُ

نـَـْفــَعــُه اأُْحـــــَرُم   اأْرُج  لَـــْم  مــا  ُكـــلُّ  ــا  َرَجائي)5)وم عــنــَد  اأرجــــوُه  مــا  ُكـــلُّ  ــا  وم

ِلَريِْبِه بــْل  ال  هِر،  للدَّ َعجباً  ــا  اأي اإخاِء)6)10(  ُكـــلَّ  ْهــِر  الــدَّ َريْــــُب  َم   تَــخــرَّ

َجماعٍة  ـــلَّ  ُك هــِر  الــدَّ ــــُب  َريْ ــَت  ــتَّ ــشَ فاِء)7)و� �شَ ُكـــلَّ  ْهــِر  الــدَّ َريْـــُب  ر  وَكـــدَّ

)1)  الدي�ان: �س2 - 4. 

)2)  في حا�سية الأ�سل: »كفاك بداء الم�ت داء فناء«. 

ْبر. وفـيه نـظر اإلى قـ�له تعالـى فـي �سـ�رة )الم�ؤمـن�ن) 12: {     ـِ )3)  اْلَمخـيلة: الكـ

 .{

 )4)  في البيت ال�سابق وهذا البيت نظر اإلى ق�له تعالى في �س�رة اإبراهيم 34: {

 .{   

)5)  في الدي�ان: »... اأهل رجاء«. 

ق.  م: ا�ستاأ�سل، وَفرَّ )6)  تخرَّ

هر…«.  ق ريب الدَّ )7)  في الدي�ان، وحا�سية الأ�سل: »وَمزَّ
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الَفنا ــــْرَزِخ  بَ فــي  َحــلَّ  َخليلي   مــا  ِلقاِء)1)اإذا  ـــَد  ـــْع وبُ ـــاً  ـــاأي نَ ــه  ب ــبــي  َفــَحــ�ــشْ

اأَرى ــال  ف ــَن  ــي ــَرف ــْت ــُم الْ ُقـــبـــوَر  ــاِءاأزوُر  ــه ـــُل اأهـــــَل بَ ـــْب ـــوا َق ـــان ـــاًء، وك ـــه ب

ــٍة  ــم ــري ــشَ ــ� ِبَجفاِء)2)وُكــــــلٌّ َرمــــــاُه وا�ـــشـــٌل ِب ُمـــْلـــِطـــٌف  َرمـــــاُه  وُكـــــلٌّ 

ِحيلٍة  ُكلِّ  عْن  الموِت  ِدفــاُع  يَعزُّ  َدواِء)3)15(  ُكـــلُّ  الـْــَمـــوِت  ِبــــداِء  ــا  ــيَ ــْع ويَ

ِبنَماِئها ــرورٌة  َمــ�ــشْ الــَفــتــى  ــُص  ــ� ــْف ــاِءونَ ــم نَ ذاِت  ُكــــلُّ  ــي  ــم ــْن تَ ولــلــنَّــقــ�ــص 

ــُه ــَل اأْه اأَر  لَــْم  ًى مــاَت  ــدَّ ــَف ُم ــْن  ـــْم م ِبــــِفــــداِءوَك ــــُه  ل جـــــــاُدوا  وال  ــــوُه  ــــبَ َح

ــادٍة  ــع ــشَ � داُر  ــــْومــــاُن  نَ يـــا  �َشقاِء)4)اأمـــامـــَك  وداُر  فيها  الــنَّــمــا  يَـــــُدوُم 

ــْم تَــنَ ــال  ف الغايتين  الإْحــــَدى  ــَت  ــْق ــِل ــــاِء ُخ ــَن َخـــــْوٍف ِمــْنــهــمــا وَرج ــي ــــْن ب وُك

تَعا�َشروا ما  بَدا  لو  �َشرٌّ  النَّا�ِص  وفي  ]8/ب[20(  ِغــطــاِء  ـــْوَب  ثَ اهللُ  َك�شاُه  ولــكــْن 

• • •

3
]الطويل[ وقال)5): 

ــا ــاوؤه ــق بَ ــٍل  ــي ــل ق داٍر  فـــي  ــُن  ــح ن َفناوؤها)6)اأال  َو�ــشــيــٍك  تَداعيها  ــريــٍع  �ــشَ

َفَقد والنُّهى  التُّقى  نيا  الدُّ مــن  ْد  انق�شاوؤها)7)تَـــزوَّ وحـــاَن  نيا  الدُّ ــَرِت  تــنــكَّ

اأهُلها ــذهــُب  وي نــيــا  الــدُّ ــَرُب  ــْخ تَ و�َشماوؤهاغـــداً  ــهــا  اأْر�ــشُ وتُــطــوى  جميعاً، 

)1)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… برزخ البلى …«. 

ريمة: القطيعة.  )2)  ال�سَّ

)3)  رواية ال�سدر في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »طلبُت فما األفيت للم�ت حيلًة …«. 

)4)  في الدي�ان: » اأمامك يا ندمان«. 

)5)  الدي�ان: �س4. 

)6)  في الدي�ان: »... �سريع تدانيها …«. 

 .{ )7)  نظر اإلى الآية 197 من �س�رة البقرة: {
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َكفاِفها فـــوق  الــنَّــفــ�ــص  ــُه  ــفــْت َكــلَّ ـــْن  َعناوؤهاوم ــَمــمــاِت  الْ حتَّى  يَْنق�شي  فما 

غايٍة اأيِّ  اإلـــى  نــيــا  الــدُّ ــَن  م تَــــَرقَّ  ــــا5(  ــهــا فــالــَمــنــايــا وراوؤه ــي ـــَمـــْوَت اإل �ـــشَ

• • •

4
]الطويل[ وقال)1): 

ُعلمائِه  ــْن  م االإ�ـــشـــالُم  ــَوُه  ــْج ــشَ � بُكاِئِه)2)بـَـكــى  مــن  راأوا  ِلــَمــا  اْكــتــرثـُـوا  فما 

ــْن ــواِب َم ــ�ــشَ ــتـَـْقــِبــٌح ِل ــْم ُمــ�ــشْ ــُرُه ــثَ ــاأْك ــِهف ــَخــطــائ ــٌن ِل ــ�ــشِ ــْح ــتَ ــ�ــشْ يُــخــاِلــُفــُه، ُم

ــِه  ــن ــِدي ِل فــيــنــا  الــمــرُجــوُّ  ـهــُم  فــاأيُـّ ِبَرايِه)3)3(  ــنــا  ــْي ِف ـــُمـــْوثـــوُق  الْ ـــُم  ـــُه واأيُّ

• • •

5
]ال�صريع[ وقال)4): 

ــِة مــــْن اأْهــِلــهــا ــم ــك ــِح ـــَب ال ـــا طـــال ــِه ي ــائ ــم ــل ـــْجـــلـــو لـَـــــــْوَن َظ الـــــنُّـــــوُر يَ

ــــــداً َفـــْرَعـــُه ــي اأب ــق ــشْ ــ� ــــُل يَ ــــش ــــن مـــائـــِه واالأ� ــــــاُم م ــــــم ــــُر االأْك ــــِم ــــث وتُ

ــْم ــِه ــَد الـــنَّـــا�ـــَص عــلــى مــال ــــْن َحــ�ــشَ ـــــَل الــــــَهــــــمَّ بــــاأعــــبــــائــــِه َم ـــــمَّ ـــــَح تَ

ـــِه  ـــائ ـــن ـــاأب ب اٌغ  َروَّ ـــــــُر  ْه ـــــــدَّ ــــِهوال ــــوائ ــــْل ــــَج ــــُه ِب ــــن ـــــْم م ه ـــــرُّ ـــــُغ يَ

ــْم ــِه ــاِئ ــن ــاأب ب ـــــــاًء   اآب ـــُق   ـــِح ـــْل يُ ]9/اأ[5(  ـــِه  ـــائ ـــاآب ب بْــــــــَن  االإِ ويُـــْلـــِحـــُق 

اأْهــلــِهِ  ـــى  اإل ــوٌب  ــ�ــش ــْن َم ــُل  ــْع ــِف وال باأ�شمائِه)5)6(  تـَـــْدعــــوُه  ــيِء   ــشَّ ــ� ــال ك

)1)  الدي�ان: �س5. 

ج�: الهّم والحزن.  )2)  ال�سَّ

)3)  برايه: اأي براأيه بت�سهيل الهمزة. 

)4)  الدي�ان: �س5. 

)5)  في حا�سية الأ�سل: »والعقل من�س�ب …«. 
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6
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

َجـــــفـــــاِئـــــْك ــــى  ــــل ع ـــــــــــَت  اأن ـــــْن َوفـــــاِئـــــْكهلل  ــــــــــــــُل م مــــــاذا اأُوؤَمِّ

ــــ ــــ ـــْن ـــــا كـــــــان ِم ــــــــــي عــــلــــى م ـــــــْك)2)اإنِّ ــِل َراِئ ــي ــم ــَج ــــَك  لـــواِثـــٌق ِب ـ

ــــــَم َجــــَفــــْوتــــنــــي ــــــْي ـــــــْرُت ِف ناِئْك)3)فـــــــكَّ ـــوِل  ـــُط ِل ذاَك  فـــوَجـــْدُت 

ــــ ــــ ـــْي اإِل اأ�ـــشـــعـــى   اأْن  ِلــقــاِئــْكَفــــــراأيــــــُت  ـــي  ف اأبــــــــاِدَر  واأْن  ـــــَك،   ـ

ـــ  ـــ ــْي ــَغ تَ مــــا   َد  ــــــــــدِّ اأَُج ــى  َحـــتَـّ ــــْن اإخــــاِئــــْك5(  ـــــَق م ـــــَل ـــي واأْخ ـــَر ل ـــيَ ـ

• • •

)1)  الدي�ان: �س6. 

)2)  اأراد بـ »رائك« هنا: راأيك. 

)3)  اأراد بـ »نائك« ناأيك، اأي: بعدك. 
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باب االألف المق�شورة

7
]المتقارب[ ومن االألف المق�صورة قوله)1): 

ـــوى ـــَه ـــاِد ِجـــهـــاُد الْ ـــه ـــِج ــــدُّ ال ـَقــىاأ�ــــشَ الــتُـّ اإالَّ  ــــمــــرَء  ال َم  ـــــــرَّ َك ــــا  وم

ــٌة ــروف ــْع َم ــِل  ــشْ ــ� ــَف ال ذي  االأذىواأْخـــــــالُق  وَكــــــفِّ  ــِل  ــي ــم ــج ال ــــْذِل  ــــبَ ِب

ـــٌة ـــول ـــُل ـــْم ـــــــلُّ الـــُفـــكـــاهـــاِت َم الِقَلى)2)وُك ــه  ــي ف ــِر  ــشُ ــا� ــع ــتَّ ال ـــــوُل  وُط

ٌة ـــــــُه لـَــــــــذَّ ــــــٍف ل ــــــري ــــــــــلُّ َط الِبلى)3)وُك ـــُع  ـــري �ـــشَ تـَــلـــيـــٍد  ــــــلُّ  وُك

ــــــٌة اآَف ـــــُه  ل اإالَّ  ــــيَء  �ــــش وال  ــى5(  ــه ــت ــْن ُم ـــــــُه   لَ اإالَّ   �ــــشــــيَء  وال 

ـــٍد ـــي يَ ـــٌب ف ـــشَ ـــ� الِغنى)4)ولـــيـــ�ـــصَ الـــِغـــنـــى نَ ُكـــلُّ  الــنَّــْفــ�ــِص  ــى  ــنَ ِغ ــكــْن  ول

ظــاهــٍر ـــٍع  ـــنُ ـــشُ � لَـــِفـــي  ــــــا  واإنَـّ ]9/ب[7(  ــــرى  يُ ال  ــٍع  ــان ــش � عــلــى  ـــــدلُّ  يَ

• • •

8
]الطويل[ وقال)5): 

ُدنــيــا ــا  ي ــِر  ــفــكُّ ــتَّ ال دوَن  لــنــا  ــِت  ــْب ــ�ــشَ تَْفنىنَ اأن  قبِل  من  الُعْمُر  يَْفنى  ــيَّ  ــاِن اأم

وا�شاًل لي�َص  َمْن  حاجاُت  تَْنق�شي  ـــرىمتى  ــوَن لـــُه اأُخ ــك ــى ت ــٍة حــتّ ــاج ـــى ح اإل

ــٌة ُخــطَّ اهللُ  ق�شى  فيما  ــــرٍئ  اْم والمولىِلــُكــلِّ  الَعْبُد  يَ�شتوي  فيها  ــِر  االأْم ِمَن 

)1)  الدي�ان: �س7. 

)2)  الِقلى: الُبْغ�س. 

ريف: الجديد. والتَّليد: القديم.  )3)  الطَّ

)4)  النَّ�سب: المال الأ�سيل من الناطق وال�سامت. وجاء في الأثر: »ومن اأراد الغنى فالقناعة تكفيه«. 

)5)  الدي�ان: �س7 - 8. 
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ِنهايٍة لغيِر  يَ�ْشعى  اْمــــراأً  واإنَّ  الُكبرى4(  الــفــاقــِة  ــِة  ــجَّ لُ فــي  لَُمْنَغِم�ٌص 

• • •

9
ريع[ ]ال�صَّ وقال)1): 

ــجــا ــــيٍّ نَ ــــَح ــــمــــوِت ِل الـــَفـــنـَــااأَمــــــا ِمـــــَن ال ــه  ــي ــل ع اآٍت  امـــــــرٍئ  ُكــــــلُّ 

ــــُه ــــحــــانَ ــــْب و�ــــشُ اهللُ  ـــاتَـــــــبـــــــارَك  ـــ�ـــشَ ـــِق ٌة وانْ ــــلِّ �ــــشــــيٍء ُمــــــــدَّ ــــُك ِل

ــِه ــش ــ� ــْف ــــاُن فــــي نَ ــــ�ــــش ُر االإن ـــــدِّ ـــــَق ــايُ ــشَ ــ� ــَق ــه ال ــي ــل اأْمـــــــــراً ويــــــاأبـَـــــاُه ع

ـــاُن ِمــــْن َحـــْيـــُث ال ـــ�ـــش ـــــــْرَزُق االإنْ َجـــاويُ ــلُّ الـــرَّ ــشِ ــ� ـــاً يَ ـــان ـــيَ يـَـــْرُجــــو، واأْح

ــُه ِعــْر�ــشَ للفتى  يـَـْحــمــي  ــُص  ــاأ� ــي ال َعــيَــا5(  داٌء  الــــكــــاذُب  ــــَمــــُع  والــــطَّ

ـــَم الأ�ـــشـــحـــاِبـــِه ـــْل ـــِح ـــــــــَن ال ـــا اأْزيَ التَُّقى)2)م ـــاُم  ـــم تَ الـــِحـــْلـــِم  ـــُة  ـــاي وغ

الفتى ــِب  َكــ�ــشْ ـــــِح  اأْربَ مــْن  ــُد  ــْم ــَح ــزاوالْ ــَج ــُر لــلــمــعــروِف ِنـــْعـــَم ال ــْك ــشُّ ــ� وال

ــــِه ــــِل ـــــِر عـــلـــى اأْه ْه ـــــدَّ ـــايــــا اآِمــــــــَن ال ٌة وانْـــِقـــ�ـــشَ ـــــــدَّ ـــ�ـــصٍ ُم ـــْي ــــُكــــلِّ َع ِل

ــٍة ــط ــْب ـــاُن فـــي ِغ ـــش ـــ� ــا يُــــرى االإن ــن ــْي ]10/اأ[بَ الــِبــلــى  عليه  َحـــلَّ  ـــْد   َق اأ�ــشــبــَح 

باأح�شابهْم ــا�ــُص  ــنَّ ال ــَخــِر  ــْف يَ ال  ــــــا)3)10(  ــــــراٌب َوَم ـــصُ تُ ـــا� ـــنَّ فـــاإنّـــمـــا ال

• • •

)1)  الدي�ان: �س8. 

)2)  في الدي�ان: » … الحلم لأربابه …«. 

)3)  في الدي�ان: » … النا�س باأن�سابهم …« : وما: اأراد وماء. 
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10
]اأَحذُّ الكامل[ وقال)1): 

نـــيـــا ـــــُه َهــــــوى الـــدُّ ـــــتُ ــــــَمــــــْرُء اآَف ا�ْشتْغنَى)2)الْ ــمــا  ُكــلَّ يَــْطــغــى  ـــْرُء  ـــَم وال

نــيــا ــىاإنّــــــي راأيْــــــــُت َعــــواقــــَب الــدُّ ــ�ــش ــمــا اأْخ ـــُت مـــا اأهـــــوى ل ـــَرْك ـــتَ َف

ـــا ـــه ِت ـــدَّ ـــا َوِج ـــي ن ـــدُّ ـــي ال ــــْرُت ف ـــا يـَــْبـــَلـــىَفــــكَّ ـــده ـــدي ـــُع َج فـــــــاإذا َجـــمـــي

ـــٌب ـــَق ُع اأُُمـــــورهـــــا  جــمــيــُع  ـــىواإذا  ـــَق ـــْب ـــِة َقــــلَّــــمــــا تَ ـــــــَن الــــبــــريَـّ ِم

ـــاإذا ف ــا  ــه ــِل اأه ـــَر  ـــثَ اأك ــــْوُت  ــــَل وبَ ــى5(  ــَع ــشْ ــ� ـــِه يَ ـــاأن ـــي �ـــش ـــــلُّ امــــــرٍئ ف ُك

ــبَــبــاً ـــــْد �ــشَ ـــْم اأِج ـــَل ـــْد بـَـــَلــــْوُت َف ـــَق ـــىول ـــل اأْع وال  َقــــنَــــٍع  ـــــْن  م بـــاأعـــــــزَّ 

ـــــْد َكـــَرمـــاً ـــْم اأِج ـــَل ــد َطـــَلـــْبـــُت َف ــق ـقــوىول ــــَن الــتَـّ ــــلــــى بــ�ــشــاِحــبــِه م اأْع

ـــــــَرْرُت عــلــى الـــُقـــبُـــور َفــمــا ــد َم ــق ـــىول ـــْول ـــَم ـــِد والْ ـــْب ـــَع ــــزُت بـــيـــَن ال ــــيَّ َم

ـــًة ـــ�ـــشَ ـــغَّ ـــنَ نــــيــــا ُم ــــا زالـــــــِت الــــدُّ ــوىم ــْل ــبَ ـــَن ال ــهــا م ــاِحــبُ ـــْخـــُل �ــش ــــْم يَ لَ

ودا ــوِم  ــم ــُه وال الــَفــجــائــِع  داُر  ــكــوى10(  ــ�ــشَّ وال ــــــــزاِن  واالأْح ـــثِّ  ـــبَ ال ُر 

ـــِه ـــِزل ـــْن ـــَم ـــى فــيــهــا ِب ـــت ـــَف ـــا ال ـــن ـــْي ــىبَ ــَق ــْل ُم تُـــرابـــهـــا  تـــحـــَت  ـــاَر  ـــش � اإذ 

ــا ــه ــنَ ــشِ ــا� ــح ـــو َمـــ�ـــشـــاويـــهـــا َم ـــُف ـــْق ــرىتَ ــشْ ــ� ــبُ الـــنَّـــْعـــِي وال ــَن  ــي ب ال �ـــشـــيَء 

ــــُه ــــاِرُق ــــش � َذرَّ  ـــــــوٌم  ي ــــــلَّ  ــــــَق ]10/ب[ولَ ــعــى  ــْن يُ ــٍك  ــهــاِل ب ــِمــعــَت  �ــشَ اإالّ 

فما ـــــاِن  م ـــــزَّ ال عــلــى  ـــنَّ  ـــبَ ـــتَ ـــْع تَ ــىال  ــب ــْت ـــــاِن ِلـــعـــاِتـــٍب ُع م ـــــزَّ ـــَد ال ـــن ع

ِلما مــاِن  ــزَّ ال على  َعتَْبَت  ولَــِئــْن  ـــى15(  ـــش ـــْر� ـــا تَ ـــم ـــلَّ ـــَق ـــَل ــــه َف ــــي ب ــــاأت ي

ــــمــــرُء يُــــوِقــــُن بـــالـــَقـــ�ـــشـــاِء ومــا ــىال ــَف ــْك يُ ــا  ــم ب ـــى  ـــنَ ـــْع يُ اأْن  ـــكُّ  ـــَف ـــْن يَ

)1)  الدي�ان: �س9 - 11. 

.{ )2)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة العلق 6 - 7: { 
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واإْن ـــوُت  ـــم ي ال  ِرْزٌق  يَــْفــنــىِلـــْلـــَمـــرِء  اأن  دوَن  الـــَخـــالئـــُق  ـــَد  ـــِه َج

ــــدَّ لــهــا ــــِع ــــُم اِر الْ ــــَي الـــــــــدَّ ــــاِن ـــــداِرَك االأُْخــــــرى)1)يــــا ب ــَت ِل ــْل ــِم ـــاذا َع م

ـــَد الـــُفـــُر�ـــصِ الـــَوثـــيـــرِة ال الُكبرى)2)وُمـــُمـــهِّ ـــَدِة  ْق ـــرَّ ال ِفــرا�ــَص  ــْل  ــِف ــْغ تُ

ِلما اأَجــْبــَت  لََقْد  ُدِعــيــَت   َقــْد  لَــْو  تُْدَعى)3)20(  ــمــا  ِل ــْر  ـــ ــُظ ــانْ ف ـــُه  ل تـُــْدعـــى 

الْــ مـــَن   راأيــــَت  ــن  َم تُْح�شي  ـــــمَّ راأيــــتــــهــــم َمــــْوتــــىاأتـُــــراَك  ــــــاِء ث ــــــي اأْح

ـــِة الْـــَمـــْوتـــى ـــْر�ـــشَ ـــَع ــىَفــَلــتَــْلــَحــَقــنَّ ِب ــك ــْل ــَه ــــنَّ َمــــَحــــلَّــــَة ال ــــِزلَ ــــْن ــــتَ ولَ

ـــْت ُدنْــــيــــاُه غـــايـَــتـَــُه ـــَح ـــبَ ـــشْ ــــن اأ� ــوىَم ــشْ ــ� ــُق ـــاُل الـــغـــايـــَة ال ـــن َفـــَمـــتَـــى يَ

ــا ــن ــشِ ــ� ــُف ـــاِء جــمــيــُع اأن ـــن ـــَف ــــِد ال ــــيَ ــــــذي يُــبــنــىِب ــا الَّ ــه ــل ــــــُد الـــِبـــلـــى ف ويَ

َفــَمــا ــات  ــحــادث ــال ب تَـــْغـــتَـــِرْر  ال  ــا25(  ــيَ ــْق ـــــــرٍئ بُ ــى اْم ــل ـــلـــحـــادثـــاِت ع ل

ــٍة  ــي ــمــعــ�ــش ب ــــًى   ــــت ف ــــَطــــنَّ  تَــــْغــــِب ـقــوىال  الــتَـّ اأخـــــا  اإالَّ  ـــْن  ـــَط ـــِب ـــْغ ت ال 

ـــُه ـــِدلُ ـــْع يَ ـــيَء  ـــش � َمـــــْن ال  ــان  ــح ــب ــشُ اأْعمى)4)� قــْلــبُــُه  ــيــٍر  بــ�ــش مـــن  ــــْم  َك

ــٍة ــَع ــشَ ـــاك مـــن � ـــط ــان َمــــْن اأع ــح ــب ــشُ ]11/اأ[� اأعــطــى  مــا  ــاَك  ــط اأع مــن  �ُشبحان 

واإْن ــُكــَرنَّ  لَــتَــ�ــشْ َعـــَقـــْلـــَت  اأْقنى)5)َفـــَلـــِئـــْن  ـــد  وق ــى  ــن اأغ فــقــد  ــْر  ــُك ــشْ ــ� تَ

َعــِجــاًل ــٍة  ــَل ــِرْح ِل ــَت  ــْي ــَك بَ ــْن  ــئ ول ـــور َفــِمــْثــُلــهــا اأبْـــكـــى30(  ـــبُ ـــُق نَـــْحـــَو ال

ــا ــَم ـــَرنَّ ِب ـــَف ـــْظ ـــتَ ـــَت لَ ـــْع ـــِن ــــْن َق ــــِئ احـــــُة الـــُكـــْبـــرىولَ ـــــرَّ ــه الـــِغـــنـــى وال ــي ف

ـــاِن لـَـقــْد م ـــزَّ ــَت عــلــى ال ــْي ــشِ النَّْوَكى)6)ولَـــِئـــْن َر� قبلك  ــَب  واأغــ�ــشَ ــى  اأْر�ــش

)1)  في حا�سية الأ�سل: »ماذا بنيَت …«. 

)2)  في حا�سية الأ�سل: »… الفر�س ال�طيئة«. 

)3)  في الدي�ان: »… لما اأجبَت لما …«. 

 .{ )4)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة الحج 46: {

 .{ )5)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة اإبراهيم 7: {

)6)  في الدي�ان: »… الزمان فقد …«. 
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ــو َخـــالئـــقـــُه ــف ــش ــ� ــــــْن ت ـــــلَّ َم ـــــَق ــاولَ ــيَ ــْح ــَم ـــه ال ــفــو ل ــ�ــش ـــن ي ــــلَّ م ــــَق ولَ

ـــٍق بَـــــــَرَزْت ـــاط ــــِة ن ــــْزح اأفعى)1)ولـَـــــــُربَّ َم ــــهــــا  وكــــاأنَّ لــفــظــه  مــــن 

بــِه َخـــفـــاَء  ال  ـــُج  ـــَل اأبْ والـــحـــقُّ  االأْعمى)2)35(  ــــوَرُه  نُ ــُر  يُــْبــ�ــشِ كـــاَن  ـــْذ  ُم

ـــتـــرعـــًى اأمــــانـَـــتَــــُه ـــ�ـــشْ ـــا يُــرعــىوالـــــمـــــرُء ُم ـــا بـــاأ�ـــشـــــــحِّ م ـــه ـــْرَع ـــيَ ـــْل َف

ــا ــن ْزُق قــــد فـــــرغ االإلــــــــُه لَ نُْعنى)3)والـــــــــــرِّ ــه  ــجــمــع ب ونـــحـــُن  ـــُه  ـــن م

ـــاً ـــب ـــُت لــطــالــٍب َذَه ـــْب ـــِج يَْبقى)4)َعـــَجـــبـــاً َع مــا  ُكــــلَّ  ـــ�ـــصُ  ـــْرُف ويَ يَــفــنــى 

�َشِقيَْت ومــا  ــِعــَدْت  �ــشَ لقد  حــّقــاً  تُْعطى)5)39(  بما  ــْت  ــيَ َر�ــشِ امـــرٍئ  نـَـْفــ�ــُص 

• • •
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]ال�ّصريع[ وقال)6): 

ـــــرى نَ ـــــا  م عــــلــــى  هلِل  ــــُد  ــــم ــــح ــــَج اإلــــيــــه َزَهـــــاال ــــْي ــــِت ُكــــــلُّ َمــــــِن اْح

ــــُح  الــــــ ائ ــــرَّ ـــهـــا الْــُمــْبــتَــِكــُر ال يـــا اأيُّ
الَعنا)7) الــطــويــُل  الــقــْلــِب  ـُم�ْشتَِغُل 

ــْع بــِه ـــ ــنَ ــُص االأر�ـــــصُ فــاْق ــرا� ــِف ]11/ب[ِنــْعــَم ال الُخطا  ق�شيَر  رِّ  ال�شَّ عــِن  ــْن  وُك

ـ ال�شْ اأحــ�ــشــَن  ــا  وم ــْبــَر  الــ�ــشَّ اأكــــرَم  ـــــُه بــالــفـــــتــىمــا  ـــــن ــــا اأْزيَ ـــْدَق، وم ــــ�ـــشِ

ــٌة ــنَّ ُج ــى  ــق ــتُّ وال ٌم  ـــوؤْ ـــشُ � ـــْرُق  ـــُخ ال الِغنى)8)5(  ــوع  ــنُ ــُق وال ــٌن  ــْم يُ ـــُق  ْف ـــرِّ وال

)1)  في الدي�ان: »… مزحة �سادق … في لفظة …«. 

الحقُّ  ومعناه:   ،81 رفاعة:  ابن  اأمثال  في  وه�  لجلج«  والباطل  اأبلج  الحق   « المثل:  العتاهية  اأب�  )2)  �سّمن 

وا�سح. 

)3)  في الدي�ان: »… قد فر�س الإله …«، واأفاد من ق�له تعـالى في �سـ�رة الذاريات 22: {

 .{

)4)  في الأ�سل: » … لطالب ما« وبه ل ي�ستقيم ال�زن. 

)5)  في الدي�ان: »… ير�سى بما يعطى«. 

)6)  الدي�ان: �س12. 

)7)  في حا�سية الأ�سل: »… الط�يل المنى«. 

فق ُيْمن، والُخْرق �س�ؤم«. والُخرق: الجهل والُحْمق. عقد اأب� العتاهية الحديث: »الرِّ
  (8(
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ــِة ــَم ــْك ِح فــي  ــَت  ــشْ ــ� ــاَف ن اإذا  ــصْ  ــ� ــاِف ــىن ــَق ــتُّ ال اأْهـــــــَل  اآَخــــْيــــَت  اإذا  اآِخ 

ــُه ــُع ــْف نَ ـــَجـــى  ـــرتَ يُ َمــــْن ال  ـــُر  ـــْي االأذىمـــا َخ ـــُه  ـــن م ـــــُن  ـــــوؤَم يُ وال  يـــومـــاً 

ـــْم ـــه ـــاِل ـــم ـــاأع ب لــــلــــنَّــــا�ــــصِ  ــــــَوىواهللُ  ـــــُه مـــــا نَ ـــــَل ـــــــاٍو َف وُكـــــــــلُّ ن

بها الْــُمــ�ــشــامــي  نــيــا  الــدُّ وطــاِلــُب  ــى9(  ــه ــتَ ـــ ــْن ــــٍة لـــيـــ�ـــصَ لـــهـــا ُم ــــاَق فــــي ف

• • •
12

]الكامل[ وقال)1): 

راأى ــْن  وَم الُقبور  ــَل  اأه لي  اَحــ�ــصَّ  ــَن  الــثَّــرىَم ــاق  ــب اأْط بــيــَن  لــي  هْم  اح�شَّ َمـــَن 

ــاأ ــُت اآلـَــَفـــُه وي ــْن ــي َمــن ُك ــصَّ ل ــ� ـــَن اَح الُْمْلتَقىَم ــَد  ــْع بُ ـــْرُت  ـــَك اأنْ ــْد  ــَق َف لـَـُفــنــي 

ــًة ُغــ�ــشَّ ــُج  ــاِل ــع يُ اإْذ  ــي  ل ــُه  ــشَّ ــ� اَح ـــاَمـــَن  ـــْن َدَع ـــمَّ ــا َع ــه ــالج ــِع ــاًل ِب ــاِغ ــش ــ� ــتَ ُم

ــريــرِه ــِر �ــشَ ــْه ــي فـــوق َظ ــه ل ـــَن اَحــ�ــشَّ ــِت الــِبــلــىَم ــي ــــى ب ـــٌر اإل ـــَف يــمــ�ــشــي بـــه نَ

ـــذي هــو َمــيِّــٌت الَّ ــحــيُّ  ال ــا  ــه اأيُّ ــا  ي والُمنى5(  بــالــتَّــَعـــــلُّــِل  ُعـــْمـــَرَك  ــَت  ــْي ــنَ اأْف

ِرداءُه ــاَك  ــشَ ــ� َك فــقــد  الم�شيُب  ــــا  با)2)اأمَّ ال�شِّ ــــَة  اأْرِدي َكِتَفْيَك  عــْن  ــزَّ  ــتَ وابْ

َعِهْدتَهْم الَّــذيــن  ــْرُن  ــَق ال م�شى  ــْد  ــَق ىولَ َم�شَ ــْن  ــَم ِب ــنَّ  ــَق ــَح ــْل ــتَ ولَ ِل�َشبيِلهْم 

ــقــى َفـــُكـــْن ُمـــتُـــَوقِّـــعـــاً ــب ]12/اأ[ولـَــَقـــلَّـــمـــا ت فا  �شَ اإْن  ــروُرَك  �ــشُ فو  يَ�شْ ولََقلَّما 

ًة ُعـــدَّ َك  ِلنَْف�شِ ــْذ  ــُخ َف بيُل  ال�شَّ ـــَي  ـــْد اأتَـــىوِه ــلــيــٍل َق ـــَك عـــْن َق ـــْوَم َفـــكـــاأنَّ يَ

ِبَعْيِنِه الــُقــنُــوُع  لـَـُهــو  الِغنى  اإنَّ  الِغنى)3)10(  من  الحري�َص  ِمَع  الطَّ اأبَْعَد  ما 

ـذي ـــِن الَـّ ــَت َع ــي ـــْو َول ــَغــَلــنَّــَك لَ َع�َشى)4)ال تـَـ�ــشْ وال  لـَـَعــلَّ  وال  فيه  اأ�شبْحَت 

)1)  الدي�ان: �س13 - 16. 

با«.  )2)  في الدي�ان: »… اأث�اب ال�سِّ

)3)  في الدي�ان: »ما اأبعد الّطِبَع…«. 

)4)  في الدي�ان: »ل ي�سغلنَك …«. 
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ــٍة ــب ــِريْ ِل َدعـــــاَك  اإذا  ـــــواَك  َه ــوىخـــاِلـــْف  ــَه ــي ُمــخــالــفــِة ال ـــُربَّ َخـــْيـــٍر ف ـــَل َف

ـــِدِه ـــُمـــري ـــٌن ِل ـــيِّ ـــة بَ ـــُم الْـــَمـــَحـــجَّ ـــَل َعَمى)1)َع في  ِة  الَْمحجَّ عِن  الُقُلوَب  واأرى 

ــْن نَجاولــقــْد َعــِجــْبــُت ِلــهــاِلــٍك ونَــَجــاتُــُه ــَم ِل َعــِجــْبــُت  َمـــْوجـــودٌة، ولــقــْد 

َي الِحماَم ولي�َص ِمْن ُمْنتهى)2) 15( وَعِجْبُت اإذ نَ�شِ ــر  ــاأخَّ ت واإْن  الــِحــمــاِم  ُدوِن 

ِكَلْيِهما ــاِر  ــه ــنَّ وال ــَك  ــِل ــْي لَ ــاعــاُت  الُخطا)3)�ــش يُ�ْشِرْعَن  ــنَّ  وُه اإليَك   ُر�ُشٌل 

ـــ ــُة الْ ــم ــَي َرْح ــْوَت فــاإنَّــمــا ه ــَج ــْن نَ ــِئ فبالَحـَرى)4)ولَ َهَلْكَت  واإْن  حيِم  الرَّ ـَمِلِك 

ــا اأِمـــْنـــَت زوالَــهــا ــي ن ــدُّ ــَن ال ــاِك ــش ــىيــا � َح ــرَّ ــــرَة ال ـــرى االأيّـــــاَم دائ ولَـــَقـــْد تَ

ــٍن ْهـــَر مـــْن ُمــتـَـَحــ�ــشِّ ــــاَد الـــدَّ رى)5)ولـَــَكـــْم اأب الذُّ ْعِب  �شَ �شاِهٍق  اأْرَعَن  راأ�ِص  في 

وَجنَّدوا ون  الُح�شُ بَنَُوا  االأُلَى  اأيَن  ــــَن االأُلــــى20(  زاً اأي فــيــهــا الــُجــنُــود تـَـــَعــــزُّ

ــًة ــيَّ ــِم ــابــروَن َح ــــَن الــُحــمــاُة الــ�ــشَّ الَقنا)6)اأي ُمختلِف  ــَحــرِّ  ِل الــِهــيــاِج  يــوَم 

�َشا والدَّ والَع�َشاكِر  الـْـَمــنــابــِر  والُقَرى)7)وَذُوو  والمدائِن  ِر  والمحا�شِ ِكِر 

والَكتا والمراكِب   الَْمواكِب  الُعَلى]12/ب[وَذُوو  في  والمراتِب  والنَّجائِب  ِئِب 

بـحوا فاأ�شْ الــمــلــوِك  ــُك  ــِل َم ــُم  ــاُه ــن يُــرىاأْف ــصُّ وال  ــ� ــَح يُ ـــــٌد  اأَح ــُم  ــه ــْن ِم مــا 

الَّذي  الَمِلُك  اهُر  الظَّ الَْخِفيُّ  وُهَو  ا�ْشتَوى25(  العر�ص  على  َمِلكاً  ــَزْل  يَ لم  ُهَو 

ــُه ــَق ــْل ـــُر َخ ـــَدبِّ ـــُم ُر والْ ـــدِّ ـــَق ـــُم ــــَو الْ �ِشَوىوُه له  لي�َص  الُْمْلِك  في  ــذي  الَّ ــَو  وُه

اأْهـــُلـــُه ــو  ه بــمــا  يق�شي  ــــذي  الَّ ــــَو  َق�شىوُه اإذا  ــِه  ــْي عــل ــى  يـُـقــ�ــشَ وال  ــا  ــن ــْي ِف

ريق.  )1)  المحّجة: الطَّ

)2)  الِحمام: الم�ت. 

)3)  في الأ�سل: »… كليهما …« َوْهٌم. 

)4)  في الدي�ان: » … فبالجزا«، والحرى: النُّق�سان. 

 .{ )5)  الأرعن: الجبل.وفيه نظر اإلى ق�له تعالى في الن�ساء 78:{ 

)6)  في الدي�ان: »… لحر مجتلب القنا«. 

ب.  )7)  الد�ساكر: جمع د�سكرة، بناء كالق�سر، ح�له بي�ت لالأعاجم يك�ن فيها ال�سراب والمالهي. معرَّ
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ــداً ــيَّ مــحــمَّ ــب ــنَّ ــَث ال ــع ــــذي ب ــــَو الَّ طفىوُه الُم�شْ الــنَّــبــيِّ  على  ــــُه  االإلَ لَّى  �شَ

ــِه ـــا ب ـــَذن ـــَق ـــجـــى واأنْ الُْهدى)1)وُهـــــَو الَّـــــذي اأنْ اإلى  الِل  ال�شَّ مَن  الِل  ال�شَّ بَْعَد 

�شاحبي يا  تـَـْرَعــوي  ال  متى  َحتَّى  َمتَى)2)30(  ــى  واإل متى؟  َحتّى  َمــتـَـى؟  َحتّى 

ــاُر وِفــْيــِهــمــا ــه ــنَّ ــُل يـَــْذهـــُب وال ــْي ــلَّ ـــــي الــنُّــَهــىوال ـــرٌة الأُوِل ـــْك ِعــبَــٌر تَــُمــرُّ وِف

ـــِزٍل ـــْن ـــاَرَة َم ـــم ــي ع ــغ ــْب ـى َمــتَــى تَ االأَذىَحــتَـّ وال  فيه  وعـــاِت  ـــرَّ ال تــاأَمــُن  ال 

ــْر ــْيــفــاَن تُ ــا �ــشِ ـــــواِت ي ــَر االأْم ــا َمــْعــ�ــشَ رىي الثَـّ َطْعَم  َوَجْدتُم  كيَف  ــصِ  االأْر� ِب 

ُوجوَهُكْم ــراُب  ــتُّ ال َمحا  الُقبور  الُحلىاأْهـــَل  ــَك  ــْل ِت ــرْت  ــيَّ ــَغ تَ ــوِر  ــبُ ــُق ال ـــَل  اأه

ِديــاِرُكــْم ِبنَاأي  َكفى  الُقبوِر  ــَل  اأْه النَّوى)3)35(  لَ�َشاِحطُة  ِبــُكــْم  ــاَر  ي ــدِّ ال اإنَّ 

بينكْم ـــَل  تَـــوا�ـــشُ ال  الــمــقــابــر  الــُقــَوىاأهــــَل  َحــْبــُلــُه َرثَّ  اأ�ــشــبــَح  ــات  م َمــْن 

ــِرِه ــْب ــَق ِب ـــْد وَقــْفــُت  َق ــي  ل اأٍخ  مــْن  ـــْم  ــىَك ــتَ َف ــــْن  م َك  َدرُّ هلل  َفــــَدَعــــوتُــــُه: 

ـــْت اأتَ اإْذ  ــَة  الــمــنــيّ يَــِقــَك  ــم  ل ]13/اأ[اأَاأَُخـــــــيَّ  �َشَقى  وما  بيُب  الطَّ اأْطَعَمَك  كاَن  ما 

ــَك َمــا ــْن ــمــائــُم َع ــِن الــتَّ ــْغ ــم تُ ــــــيَّ ل َقــىاأَاأَُخ الــرُّ وال  عليَك  اأْحـــــَذُرُه  ــُت  ــْن ُك ــْد  ق

الُْمتَّكا40( اأَاأَُخيَّ كيف َوَجْدَت َم�صَّ ُخ�ُشونِة  الــ ْيَق  �شِ َوَجـــْدَت  وكيَف  ـَماأوى 

�شاِلماً ــَك  ــراِق ِف ــْن  م ــــَرُق  اأْف ــُت  ــْن ُك َدىَقــْد  ــــرَّ ـــاأَجـــلُّ ِمـــْنـــُه ِفـــــراُق دائـــــرِة ال ف

َجــرى اإْذ  ــُع  ــَوجُّ ــتَّ ال ــَي  ل ُحـــقَّ  ــيَّ ِفـــْيـــَك بــمــا َجـــَرىفاليـوَم  َقـــــَدُر االإلـــــِه عــل

الل…«.  )1)  في الدي�ان: » بعد ال�سّ

)2)  ل ترع�ي: ل تكّف، ل تنزجر. 

)3)  �سحطت الدار: بعدت. 
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ــَرًة َحــ�ــشْ َعــْيــنــي  ــَد  ــْع بَ قلبي  ــَك  ــْي ــِك ــْب يَ
بَكى)1) اإذا  عــلــيــَك  ــُه  ــن م ــاً  ــع ــطُّ ــَق وتَ

َعْت تََقطَّ َخـــيَّ  اأُ يا  ــَك  ــْرتُ َذَك واإذا  والَح�َشا44(  ــَح  الــجــواِن فــاأْقــَلــَقــِت  ــدي  ــِب َك

• • •

13
]الكامل[ وقال)2): 

ــِه ــاِب ــب ــش ـــرُّ بــنــفــ�ــشــِه و� ـــــْن  يـُــ�ـــشَ ـــا َم الرَّدى)3)ي ُخَل�ِص  في  واأنَْت  �ُشِرْرَت  اأنَّى 

ـــُه ـــوان ــــْد َمــ�ــشــى اإْخ ــىيــا َمــــْن اأقـــــاَم وَق َمــ�ــشَ ــن  ــمَّ م واحـــــٌد  اإالَّ  اأنـــــَت  مـــا 

ُمَح�ْشِرٌج ـــَت  واأن تُــْدعــى  اأن  ْيَت  َدَعا)4)اأنَ�شِ ــْن  َم ــَجــاِوُب  تُ وال  تفيُق  اإْن   ما 

َف�َشِريعٌة الَعَمى  ــى  اإل ُخــطــاَك  ـــا  اأمَّ الُخطا4(  ُمْنَقِب�َص  ـــاأراك  ف الــُهــدى  واإلـــى 

• • •

14
]الكامل[ وقال)5): 

ــــــــِه وَدواِئ ـــِه  ـــبِّ ـــِط ِب ـــبـــيـــَب  الـــطَّ اأتـــىاإنَّ  ــــروٍه  ــــْك َم ــــاع  يــ�ــشــتــطــيــُع دف ال 

الَّــذي اء  بالـدَّ يموُت  بيِب  للطَّ ما  ى2(  َم�شَ فيما  ــُه  ــْرَح ُج يُــْبــِرُئ   كــاَن  َقــْد 

در في الدي�ان: »تبكيك عيني ثّم قلبي ح�سرًة«.  )1)  رواية ال�سّ

)2)  الدي�ان: �س13. 

)3)  زاد في الدي�ان بعد هذا البيت البيَت التالي:

بينُكْم َل  َت�ا�سُ ل  الُقب�ر  الِق�ىاأهَل  َرثَّ  َحْبُلُه  اأ�سبَح  مات  َمــْن 

وَن�سَّ في الحا�سية على اأن البيت لي�س في ن�سختين من النُّ�سخ الثالث التي اعتمدها في التحقيق. 

د النََّف�س.  )4)  في الدي�ان: » … ول تجيب لمن دعا«. والح�سرجة: الغرغرة عند الم�ت، وَتَردُّ

)5)  الدي�ان: �س18. 
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عر اأو غيره؟ وال ]13/ب[ اأدري اأهي له  قال اأبو عمر: ال اأدري هذين البيتين له في هذا ال�صِّ

حقيقًة اأو ال؟

ويروى بعدهما هذا البيت )1):

ــذي ــداوي والْــُمــداَوى والَّ ــُم ـــَب الْ ا�ْشتَرىَذَه وَمــِن  ــَه،  ــاَع وب واَء  الـــدَّ َجــَلــَب 

)1)  اأ�سقطها المحقق في الدي�ان، وهذا ما جعل الأبيات الثالثة قطعة واحدة، مع اأن التعليق وارد في ن�سختين 

مخط�طتين من الثالث، واأثبته في الحا�سية دون المتن. 
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باب البَــاء

15
]الوافر[ وقال)1)(: 

ــا ــاب َق ــرِّ ال ــَمــُع  والــطَّ الــِحــْر�ــصُ  ا�ْشتَرابا)2)اأَذلَّ  اإذا  الــكــريــُم  يـَـْعــُفــو  وَقـــد 

تـَــَدْعـــُه ــال  ف ـــواُب  الـــ�ـــشَّ ــَح  ــشَ ــ� اتَّ ــااإذا  ــواب ــشَّ ــ� ــــَك ُكـــلَّـــمـــا ُذْقـــــــَت ال ــــاإنَّ ف

ــــْرداً وَطابَا)3)َوَجـــــْدَت لـــُه عــلــى الـــلَّـــَهـــواِت بَ ــَفــا  �ــشَ حــيــَن  ــاِء  ــم ال َكـــبَـــْرِد 

ــالــي ــب يُ َمـــــْن ال  ـــٍم  ـــاِك ـــَح ِب ـــ�ـــصَ  ـــْي ــاولَ ــاب اأ�ــش اأم  الــحــكــومــة  فـــي  ــــطــــاأ  اأاأْخ

ــاً ــه ــَوْج لَ تــلــخــيــ�ــصٍ  ـــُكـــلِّ  ِل فــــاإنَّ  َجوابَا)4)5(  ـــاألـــٍة  َمـــ�ـــشْ ـــلِّ  ـــُك ِل واإنَّ 

لـَـــَوْقــــتــــاً حـــــادثـــــٍة  ِلـــــُكـــــلِّ  ــاواإنَّ  ــاب ــ�ــش ِح عــمــل  ذي  ــــُكــــلِّ  ِل واإنَّ 

اً لَــــَحــــدَّ ــــٍع  ــــِل ــــطَّ ُم ِلــــُكــــلِّ  ِكتابا)5)واإنَّ  اأَجــــــٍل  ذي  ـــلِّ  ـــُك ِل واإنَّ 

ـــَمـــنـــايـــا ــــُد الْ ــــِع ـــــــلُّ �ـــشـــالمـــة تَ ــــُد الـــَخـــرابـــاوُك ــــِع ـــــارٍة تَ ـــــَم ــــــلُّ َع وُك

ـــاً ـــْوم ــُر يَ ــي ــ�ــش ــيَ ــشَ ـــٍك � ـــلَّ ـــَم ــاوُكـــــلُّ ُم ــابَ ــب ـــاً تَ ـــع ــــــداه َم ـــْت يَ ـــَك ـــَل ــــا َم وم

َعْيٍن ــِر  ــِريْ َق ــلِّ  ُك ــاُت  ــُرق ُط ـــْت  اأبَ وانْقالبا)6)10(  ـــِطـــرابـــاً  ا�ـــشْ اإالَّ  ــهــا  ب

ـــراٌب ـــشَ نـــيـــا � ــَن الـــدُّ ــش ــا� ــح ـــَرابـــاكــــــاأنَّ م الـــ�ـــشَّ تــــنــــاَولـَـــِت  ـــــٍد  يَ واأيُّ 

ــيٍء بــ�ــشَ َعــِجــَلــْت  ُمــْنــيَــٌة  تـَـــُك  ]14/اأ[واإْن  ـــا  ـــاب َذه ــهــا  ل ـــــاإنَّ  ف بـــه  ــرُّ  تُــ�ــشَ

ـــــَت تـَـْبــنــي ـــوُت واأن ـــُم ــاً تَ ــب ــَج وتـَـــتَّــــِخــــُذ الـــمـــ�ـــشـــاِنـــَع والــِقــبــابــا َفـــيـَــا َع

)1)   الدي�ان: �س21-19. 

كُّ والتِّهام.  يبة، وهي ال�سَّ )2)   ا�ستراب: من الرِّ

)3)   اللََّه�ات: جمع لهاة: اأق�سى الفم. 

)4)   في الدي�ان: »واإن لكلِّ تلخي�س …«. 

 .{ )5)   اقتب�س ق�له تعالى في �س�رة الرعد 38: {

)6)   في الدي�ان: »اأبت طرقات …« . 
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ـــاً ـــابَ ب ــــَت  ــــْق ــــَل اأْغ ـــمـــا  ـــلَّ وُك ــااأراَك  ــابَ ــَك ب ــي ـــْحـــَت عــل ـــتَ نــيــا َف مـــَن الــدُّ

ــوٍم ي ــاِح  ــبَ �ــشَ ُكـــلَّ  اأنَّ  ـــَر  تَ األَــــْم  ـــرابـــا15(  ـــِت ـــَك اْق ـــِت ـــيَّ ـــِن ـــن َم ـــــُدَك م ـــــِزيْ يَ

اأالَّ بــالــمـــــوِت  ِلــــُمــــْوِقــــٍن  ــاوُحــــــقَّ   ــراب ــشَّ ــ� ال وال  ـــعـــاَم  الـــطَّ َغـــُه  ـــوِّ يُـــ�ـــشَ

ـــٌز ـــِزي ــــــَرى َمــــِلــــٌك َع ـــا تَ وغابَا)1)يـُــــَدبِّـــــُر م ــــُه  ــــوادثُ َح ـــِهـــَدْت  �ـــشَ ـــِه  ب

ــاً ــب ــري ق ــــــلٍّ  ُك ــــــْن  ِم اهللُ  ــــصَ  ــــ� ــــْي ــُث مــا نُــــــوِدْي اأجــابَــااألَ ــي ـــْن ح بَــَلــى م

اأْكــــــدى هلل  ـــاًل  ـــائ ـــش � تَــــــَر  ـــاولَــــــــْم  خـــاب هلل  ــــــاً  ــــــي راج تَــــــــَر  ـــــــم  ول

ا لَمَّ الَعْي�ِص  َجــْدَب  وَح  الــرُّ راأيــُت  ــا20(  ــالب ــِت عــرْفــُت الــعــيــ�ــَص َمــْخــ�ــشــاً واْح

حتَّى ــواِت  ــه ــشَّ ــ� ال ــِب  ــاِل ــغ ب ــَت  ــ�ــش ــاول ــاب ــش ــ� ــِت ـــراً واْح ـــْب تُـــِعـــدَّ لَـــُهـــنَّ �ـــشَ

ـــْت وَجــلَّــت ـــَم ـــُظ ـــلُّ مــ�ــشــيــبــة َع ـــُك ــاف ــواب ث ــا  ــه ل ــــــــْوَت  َرَج اإذا  ِتـــِخـــفُّ 

ــى ــــــــــراُب حــتَّ ــــهــــا االأتْ �َشبابا)2)َكـــِبـــْرنـــا اأيُّ ِحــْيــنــاً  ـــْن  ـــُك نَ لـــم  ـــا  ـــاأنَّ ك

تـَــثـَــنَّـــْت اإذا  ــون  كــالــُغــ�ــشُ ـــاوُكــــنَّــــا  ــــحــــان مـــوِنـــَقـــًة ِرطـــاب يْ مــــَن الــــرَّ

ِبـــداٍر ْبَوتنا  �شَ ـــوُل  ُط كــم  اإلـــى  ــا25(  ــالب ــِت ــشْ ــاً وا� ــاب ــش ــ� ــت ــا اْغ ــه راأيــــــُت ل

ــي ــاب ــ�ــش ــت ــل وِل ـــوِل  ـــه ـــُك ـــْل ِل مـــا  ــابــىاأال  ــ�ــشَ تَ ُمــْكــتَــهــٌل  اْغــــتـَـــرَّ  مـــا  اإذا 

ــْيــِب منُه الــ�ــشَّ ــاِب  اإلـــى ِخــ�ــشَ ]14/ب[َفـــِزْعـــُت  ابا  الِخ�شَ ح  َف�شَ ولَُه  نُ�شُ واإنَّ 

ُودِّي ــِر  ــْي ــَغ ِب ــاُب  ــب ــ�ــشَّ ال ــي  ــنِّ َع ــام�شى  ــاب ــبَ ــشَّ ــ� ال ـــُب  ـــ�ـــشِ ـــتَ اأْح اهلل  ـــَد  ـــْن ـــِع َف

المنايا اإالَّ  غــايــٍة  ِمــــْن  ـــا  وم و�شابا)3)29(  ــبــيــبــتـُـُه  �ــشَ ــْت  ــَق ــَل َخ ِلـــَمـــْن 

)1)   في الدي�ان: »يدّبر ما نرى …«. 

ّن.  )2)   الأتراب، جمع ِتْرب: وه� المماثل في ال�سِّ

)3)   زاد في الدي�ان البيت التالي: 

منُه ول�سَت  باُب  ال�سَّ منَك  الـخ�سـاباوما  لحـيُتَك  �ساأْلتَك  اإذا 

مع اأن محقق الدي�ان اأ�سار في الحا�سية اإلى ُخُلَ� ن�سختين خطّيتين من البيت، وورد في حا�سية الأ�سل بخّط = 
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16
]الب�صيط[ وقال)1): 

�َشبَُب ــا  الــَقــ�ــشَ فيه  ــرى  ج اأْمــــٍر  ــلِّ  ــُك َعــَجــُبِل ــريــفــِه  تـَـ�ــشْ وفــي  فيه  ـــُر  ْه ـــدَّ وال

و�شاِحِبها نــيــا  الــدُّ ــَع  م اإالَّ  الــنَّــا�ــُص  انْقلبُوامــا  ــه  ب ــاً  ــوم ي ــْت  ــبَ ــَل ــَق ان َفــَكــْيــَفــمــا 

ــا فــــاإْن َوثَــبَــْت ــي ن ــدُّ ـــا ال ــمــون اأخ ــظِّ ــَع َوثـَــبـُــوايُ ــتــهــي  يـَـ�ــشْ ال  ــمــا  ِب ــاً  ــوم ي عليه 

ِلــْقــَحــِتــِه َدرَّ  ــيٍّ  ــَح ِل ــوَن  ــب ــُل ــْح يَ ال  َحَلبُوا)2)4(  الَّــذي  ْفُو  �شَ لهم  يكوَن  حتَّى 

• • •

17
]الوافر[ وقال)3): 

تـَــــتـُــــوُب ـــى  ـــت م ــــــــــَت  اأنْ هلِل  الُخطوُب)4)اأال  ــَك  ــبَ ذواِئ بََغْت  �شَ ــْد  وق

ـــثٍّ َح اأيَّ  ــُم  ــل ــع ت ــَت  لــ�ــشْ ــروُبكــــاأنَّــــَك  ــُغ ال ــروُق وال  ــشُّ ــ� ال بــَك  ــثُّ  ــُح يَ

ــاِح يـــوٍم ــب ــش ــــلَّ � ـــَت تَـــــراَك ُك ـــ�ـــشْ ـــٍة تـَـــنـُـــوُباألَ ـــبَ ـــائ تـُـــَقــــابــــُل َوْجــــــــُه ن

اإالَّ ــــُح  ي ــــرِّ ال تَـــُهـــبُّ  ـــا  م ـــُهـــبُـــوُبلـَـــَعــــْمــــُرَك  الْ ذاَك  حــاً  ــرِّ ُمــ�ــشَ نَـــَعـــاَك 

ـــاًل ـــْه وَك ـــًى  ـــت َف اأنـــــَت  هلِل  اأال  ـــوُب5(  ن ـــذُّ ـــَك ال ـــاِرِق ـــف ــى َم تَـــُلـــوُح عــل

ــُه مــن ـــــدَّ  بُ الَّــــــذي ال  الــــمــــوُت  ـــــَو  ـــَكـــُذوُبُه ـــــُل ال ــْب بـــَك االأَم ــَع ــْل ــال يَ ف

َحكيماً تُـــْدعـــى  اأْن  تُـــريـــُد  ]15/اأ[وكــيــَف  ـــوُب  َرُك تـَـهــوى  مــا  ِلــُكــلِّ  ـــَت  واأنْ

ه: » ُن�سخة، يروى اأنه لغيره: = مغاير ما َن�سُّ

منه ول�ست  ال�سباب  منك  الخ�سابا«وما  لحيتك  �ساألتك  اإذا 

)1)   الدي�ان: �س22. 

ّرة: كثرة اللبن و�سيالنه، واللِّقحة: الناقة الحل�ب.  )2)   الدَّ

)3)   الدي�ان: �س23-22. 

وائب: جمع ذوؤابة؛ وهي النا�سية لن��سانها.  )4)   الذَّ
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ــٍن ــْط ــبَ ـــراً ِل ـــْه ــُح �ــشــاحــكــاً َظ ــِب ــشْ ــ� ــال تَــــُذوُبوتُ ــا اْجـــتَـــَرْمـــَت ف ـــُر م ـــْذُك وتَ

ــمــى الــُعــيُــوُن َعـــِن الــَخــطــايــا ــْع ـــُلـــوُبومـــا تَ ـــَمـــى الـــُق ـــْع ــــْن اإنّـــمـــا تَ ــــِك ولَ

ُحــطــاٌم نــيــا  الــدُّ ــا  ــم اإنّ تَـــَر؟  ــــْم  األَ ــــُروُب10(  ــــُح ـــِه ال ـــي ـــــُد بـَــْيـــنَـــنـــا ف ـــــَوقَّ تَ

ً
ُذالّ  ـــاَك   َكـــ�ـــشَ ــه  ــي ف ــَت  ــشْ ــ� ــاَف ن اللُُّغوُب)1)اإذا  ــِه  ــِب ــطــاِل َم ــي  ف ــَك  ــشَّ ــ� وَم

ــاً ــوم ي ـــــــوؤُوُب  تَ ثـــمَّ  ــُب  ــي ــغ تَ تـَــــوؤوُباأراَك   وال  ــغــيــَب  ت اأْن  ـــُك  ويـــو�ـــشِ

فــيــِه ـــَب  ـــْي َع ال  ــاً  ــب ــاح ــش ـــُب � ـــُل ـــْط ـــوُباأتَ ـــيُ ُع ـــه  ل ــَص  ــ� ــي ل ـــا�ـــصِ  ـــنّ ال واأيُّ 

ــْم قــلــيــٌل ــُه ــاحــب ـــا�ـــصَ �ــش ُروُب)2)راأيــــــُت الـــنَّ �شُ مــحــمــوٌد  واهلل   وُهــــْم  

َوُهــوبــاً بَ�َشراً  ياً  ُم�ْشمِّ ول�ْشُت  ولَــــِكــــنَّ االإلـــــــَه ُهـــــَو الــــَوُهــــوُب15( 

ــ�ــصٍ ــْق ــــلِّ نَ ــــْن ُك ـــَربِّـــنـــا ِم يَــخــيــبــواَفـــَحـــا�ـــصَ ِل اأْن  ــِه  ــي ــل ــاِئ ــشَ ــ� ِل ـــصَ  ـــا� وح

• • •

18
]المن�صرح[ وقال)3): 

اأَرُب ــُه  ل َمـــْن  ــْر�ــصُ  ــِح ال ا�ــشــتـَـْعــبـَـَد  ــٌة َعــَجــُبمــا  ــمَّ ــصِ ِه ــْر� ــِح ــي ال ــْرِء ف ــَم ــل ل

لــُه ـــَف  كـــي الـــحـــريـــ�ـــصِ  ــــُل  ــــْق َع اأَرُبهلِل  ــــُه  ــــالُ ــــن يَ ال  مــــا  ــــــلِّ  ُك فــــي 

يـُـْطــِمــُعــُه الــحــريــ�ــصِ  ِحــْر�ــصُ  زاَل  ــا  ــــُه الــَعــَطــُبم ــْيَء دونَ ــشَّ ــ� ـــــِه ال ــي َدْرِك ف

ـــطُّ وال ــ�ــُص الــحــريــ�ــصِ َق ــْي ـــاَب َع ــا ط ــُبم ــشَ ــ� ــنَّ ـْعــ�ــُص مــنــُه وال ــــُه الــتَـّ فــــاَرَق

ِفتٌَن ــوى  ــَه وال ــِحــْر�ــُص  وال الــبـَـْغــُي  ]15/ب[5(  َعـــَرُب  وال  ُعــْجــٌم  منها  يـَـْنــُج  لــْم 

ــِه ــت ــاَع ــن ـــي َق ـــرء ف ـــم ــى ال ــل ــَص ع ــ� ــي ــُبل نـَـ�ــشَ وال  اأذًى  ــْت  ــحَّ �ــشَ هـــَي  اإْن 

)1)   اللُُّغ�ب: التََّعب والإْعياء. 

)2)   في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… �سالحهم قليل …«. 

)3)   الدي�ان: �س25-24. 
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ــِنــعــاً ــاِف ُمــْقــتَ ــف ــَك ــال ــا َذَهــــُبَمــــْن لـَـــْم يـَــُكـــْن ب ــه ــلُّ لَــــْم تَــْكــِفــِه االأر�ــــــصُ ُك

ــِه ــت ــَم ــزي ــكَّ مـــن َع ــشَّ ــ� ـــن اأْمــــَكــــَن ال ــطــرُبَم ــ�ــشْ ــُه يَ ــن اأُي م ـــــَزِل الـــــــرَّ ــــْم يَ لَ

ــــَزْل َحــــِذراً ــم يَ هـــَر ل ـــْن عــــَرَف الـــدَّ ــــُبَم ــــِق ــــْرتَ ــــِه ويَ اِت ــــدَّ ــــشَ ـــــَذُر � ـــــْح يَ

َكِمداً ــزْل  ي لم  الِحْقَد  لـَــِزَم  ــْن  َم ـــي بُـــحـــورهـــا الــــُكــــَرُب10(  تُــــْغــــِرُقــــُه ف

ـــَمـــْنـــزلـــٍة ـــ�ـــصٌ ِب ـــاأِن ـــتَ ـــشْ ـــ� ــــمــــرُء ُم ـــتَـــَلـــُبال ـــّكـــانـُــهـــا وتـُــ�ـــشْ تُـــْقـــتَـــُل �ـــشُ

ـــِه ـــِل ـــاِط ــــي  لَــــْهــــوِه  وب ــــرء  ف ــــم ــِرُبوال ــتَ ــْق ُم ذاَك  ـــلِّ  ُك فـــي   ـــمـــوُت   وال

ــُه ــَف ــَت خــاِئ ــشْ ــ� ــُبيــا خــائــَف الـــمـــوِت ل ــِع ــلَّ ــُو مــنــك وال ــْه ــلَّ ــُب وال ــْج ــُع وال

ــا ــه ــنَ ــاِك ــش � اإلــــيــــَك  تَـــْنـــعـــي  ــُبداُرَك  ــَق ــِح ــُرك تُــْبــِلــْي َجـــِديـــدُه ال َقــ�ــشْ

غداً كــاَن،   منُذ  الماِل  جامَع  يا  الَحَرُب)1)15(  جــمــْعــتَــُه  ــا  م عــلــى  ــي  ــاأت ي

ــا ــَم َف مــــاَن  الــــزَّ تــــاأمــــَن  اأن  ــُباإيـّـــــــاَك  ــقــل ــن ي مـــــاُن  الـــــزَّ ــا  ــن ــي ــل ع زاَل 

ــــــه ُظـــَلـــٌم ــــَم اإنَـّ ــــْل ــــظُّ اإيَّــــــــــاَك وال
ــــنَّ  اإنـّـــــه َكـــــــِذُب)2) اإيـّــــــاك والــــظَّ

ــْم ــِه ــِت ــلَّ ــَح ـــوَم فـــي َم ـــق ــا تـــرى ال ــن ــْي بَ
ذهبوا)3) ــد  وق  

ً
ُكـــاّل  ـــاُدوا  ب قــيــل:  اإذ 

ــريــَف ُمــْعــتَــِرفــاً ـــــي راأيــــــُت الــ�ــشَّ تَــِجــُباإنّ اإْذ  ــوِق  ــق ــُح ــل ل ــراً  ــب ــط ــشْ ــ� ُم

لهْم لي�ص  اللِّئام  ــُت  عــرْف ــد  وق ]16/اأ[20(  َح�َشُب)4)  وال  ُخلٌَّة،  وال  َعْهٌد، 

ــاِم ُمــــْذ  ُخــِلــقــوا ــئ ــلِّ ــِق ال ــْل ــُف ُخ ــ�ــشْ ــِن �َشَغُب)5)َف ـــُفـــُه  وِنـــ�ـــشْ ـــيـــٌل  ذل ُذلٌّ 

جُل ماَلُه.  )1)   الَحَرب: اأن ُي�سلب الرُّ

)2)   عقد ال�ساعر الحديث: »الظلم ظلمات ي�م القيامة« . 

)3)   في الدي�ان: »… بادوا بلًى …«. وورد بعده البيت التالي:

ُم�سيِّدُه ــا  ي الق�سر  بــانــي  ــا  ــُبي ــِحــَق ال جـــديـــَدُه  يبلي  قــ�ــســُرك 

      وقد مّر عجز البيت في البيت رقم 14. 

ة التي لي�س فيها خلل.  داقة المخت�سّ )4)   الُخلَّة: ال�سّ

)5)   في الأ�سل: »ن�سف اأخالق اللئام …« وبه ل ي�ستقيم وزن. 
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وال ــاِم  ــئ ــلِّ وال ـــوؤِْم  ـــلُّ ال مـــَن  ـــرَّ  ِف ـــْم فــــاإنَّــــهــــْم َجــــــَرُب22(  ـــه ـــي تـَـــــــْدُن اإل

• • •

19
]الطويل[ وقال اأي�صًا)1): 

ُب ـــا تــتــقــرَّ ـــن ـــالُ ــــي  اآج ــــوت ــــــا اإخ ــن نــلــهــو ونــلــعــُباأيَ ــي ــالَّه ــع ال ــُن م ــح ون

ِح�شابَها ــي  ــش ــ� واأُْح اأيَّـــامـــي  ُد   ــــــدِّ ــُباأَُع ــشُ ــ� واأْح ـــــدُّ  اأَُع ــا  ــمَّ َع غْفلتي  ومـــا 

الَفنَا اإلى  اأْدنى  اليوِم  ذا  ِمْن  اأنا  غداً  ــــــَرُب3(  ـــِه واأْق ـــي ـــٍد اأْدنـــــى اإل ـــَد غ ـــْع وبَ

• • •

20
]الكامل[ وقال)2): 

َقـــريـــُب ـــاِء  ـــق ـــبَ ال مــــَن  ـــاَء  ـــن ـــَف ال لـَـُمــ�ــشــيــُباإنَّ  َرَمـــــى  اإذا  مــــاَن  الــــزَّ اإنَّ 

ٌب لـَــــُمـــــوؤدِّ ــــِه  ــــل الأْه ــــان  م ــــزَّ ال التَّاأديُب)3)اإنَّ  فيهم  يــنــجــُع  كـــان  ــو  ل

ــــاِن حــكــيــمــٌة وبــلــيــغــٌة م ــــزَّ ـــَفـــُة ال ــُب�ـــشِ ــي ــط وَخ ـــاِعـــٌر  لـَــ�ـــشَ ــــاَن  م ــــزَّ ال اإنَّ 

وُطــولُــُه الــبــقــاَء،   تــلــتــِمــ�ــُص  ـــُبواأراَك  ـــِذي ٌب وُم ــــِرٌم وُمــــَعــــذِّ ــــْه لــــَك ُم

بــاً ُمــَجــرِّ مــاِن  ــلــزَّ ل راأيـــتـُــَك  ــقــْد  ول ـــــَك الــتَّــجــريــُب5(  ــُم راأيَ ــِك ــح ــو كـــان يُ ل

ــٍن ــ�ــشُ ــاألْ مـــاُن ب ــَك الـــزَّ ــُم ــلِّ ــَك ــد يُ ــق ــُب ول ــجــي تُ ـــَت  لـــ�ـــشْ واأراَك  ـــٍة  ـــيِّ عـــرب

ــُه ــْولَ ـــَك ق ـــاِن ــن َزم ــَت تــفــهــُم ع ــن ــو ُك ]16/ب[ل ونَــحــيــُب  ــٌع  تَــفــجُّ مــنــُه  لـَــَعـــراَك 

ــالِلــِه و�ــشَ با  ال�شِّ طلب  فــي  ــَت  ــْح ــَح قريُباألْ كــرْهــَت  واإْن  مــنــَك   ــوُت  ــم وال

)1)   الدي�ان: �س27-26. 

)2)   الدي�ان: 28 – 29. 

)3)   في الدي�ان: »ل� كان ينفع …« . ونجع: اأثَّر.
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بــعــاقــٍل اأراَك  ومـــا  َعـــَقـــْلـــَت  ــد  ــق تـُـ�ــشــيــُبول اأراَك  ـــا  وم ــَت  ــْب ــل ط ــد  ــق ول

تََقلٍُّب داِر  حوَن  �شُ �شكْنَت  ولقد  ــقــلــيــُب10(  ــتَّ ال داَرَك  ــــى  ــــن واأْف اأبْـــلـــى 

اأخي يا  َعْي�ُشَك  يطيُب  المماِت  يَطيُباأَمـــَع  الــمــمــاِت  مــَع  لي�َص  ــهــاَت  ــْي َه

على َفــَلــُه  الِبلى  عــِن  �ِشْئَت  كيَف  ـــٌظ ورقـــيـــُبُرْغ  ــــثــــى حـــاف ُكـــــلِّ ابـــــِن اأُنْ

اأخي يا  ــِرَك  َدْه ْرِف  ِب�شَ اْغترْرَت  ـــــَت لـَـبــيــُبكيَف  ــَف اغـــتـــرْرَت بــه واأن ــي ك

ِه َدرِّ ــَر  ــُط ــشْ اأ� ـــَر  ْه ـــدَّ ال حــلــْبــَت  واأريُب)1)ولــقــد  ٌب  ُمـــَجـــرِّ ــــَت  واأن ــاً   ــب ــَق ِح

وُكلُّنا النُّفو�َص،  د  يَْرتَ�شِ والموُت  ــُب15(  ــْي ــ�ــشِ ـــراِب  نَ ـــتُّ ـــل ــه ول ــي ــلــمــوت ف ل

الِبلى ــَب  َوثَ اإْن  تُنيُب  ل�شَت  كنَت  تُِنْيُب؟)2)اإْن  اأراَك  فَمتَى  اأخــي،  يا  بــَك 

ـــاً ع ـــرِّ ـــشَ ـــ� ـــتَ ُم ـــاً  ـــب ـــائ ع َك  َدرُّ َمِعيُب)3)هلل  بــالــُعــيــوِن  ــو  ُه َمـــْن  ــُب  ــْي ــِع اأتَ

ــي ت ــرَّ ــِغ ــلــتــي وِل ــْف ــَغ ــد َعــِجــْبــُت ِل ــق ــي غــــداً فــاأُِجــْيــُبول ــدعــون ـــوُت ي ـــم وال

ِميتَتي ــي  ــن اأْم ــول  ــط ِل ــُت  ــْب ــِج َع وَدبيُب)4)ولــقــد  ــــٌب  ــــَوثُّ تَ اإلــــــيَّ  ولـــهـــا 

يـَـُخــونـُـنــي ــــزاُل  ي ــا  م ــلــي  ــْق َع هلل  ــُب20(  ــي ــِل ــشَ ــ� لَ ــــــــُه  واإنَّ اأراُه   ـــْد  ـــق ول

ِبـــِلـــْيـــنـــهـــا نَــــِعــــْمــــُت  ـــــــــــاٌم  اأيَّ ــُبهلل  ــاِب َرطــي ــب ــشَّ ــ� ــُن ال ــشْ ــ� ــي ُغ اأيـــــاَم ل

النِّ�شا عند  لـَـنـَـاِفــٌق  باب  ال�شَّ اإنَّ  ]17/اأ[22(  َحبيُب  النِّ�شاء  مــَن  ِلْلَم�شيِب  ما 

• • •

هَر اأ�سطَره«، وه� في مجمع الأمثال 195/1، ونكتة الأمثال: �س54،  )1)   �سّمن اأب� العتاهية المثل: »حلَب الدَّ

ومعناه: اختبر الدهر بحاليه من خير و�سّر. 

)2)   في الدي�ان: »… بل يا اأخي، فمتى اأراك تنيب؟« تحريف. 

)3)   في الدي�ان: »اأيعيب من ه� …« . 

)4)   في الدي�ان: »… لط�ل اأمن منّيتي …« . 
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21
]الّرمل[ وقال)1): 

ــنــا ــُع ــَف ــْن ـــو ي ــــظ ل ــــَوْع ــا ال ــن ـــد �ــشــمــْع ـــْبق ـــتُ ـــُك وقـــــراأنـــــا ُجــــــلَّ اآيــــــــاِت ال

ــهــا ــيَ ــْع ــشَ ـــى � ـــوفَّ ـــتُ ـــ�ـــصٍ �ـــشَ ـــْف ـــــلُّ نَ ـــــْبُك ــــْد َوَج ـــــوٍم ق ـــاُت ي ـــق ـــي ولـــهـــا ِم

ــمــا ــــْن قـــبـــُل ِب ـــــــــالُم م ــــِت االأْق ـــــْبَجــــفَّ ـــــتَ وَك عـــلـــيـــنـــا  اهلل  َحــــــتَّــــــَم 

ــــا مــــْن ُمــــُلــــوٍك �ـــشـــاَدٍة ــــن ــْبكـــم راأي ــَل ـــ ــَق ــانْ ـــُر عــلــيــهــْم ف ه ـــدَّ َرَجـــــَع ال

�ـــشـــاَدتـَــُهـــْم لــــوا  ُخــــوِّ وَعـــبـــيـــٍد  وَر�َشْب)2)5(  فيهْم  ــُك  ــْل ــُم الْ فا�ْشتََقرَّ 

ــى: مــ�ــش قــــد  ـــيٍء  ـــ�ـــش ل ـــنَّ  ـــولَ ـــق ت ــــْبال  ــــُك بــاالأْمـــــ�ــصِ َذَه لَـــْيـــتَـــُه لَـــم يَ

ـــٍد َغ َهـــــمَّ  وَدْع  الـــيـــوَم  ـــِع  ـــبَ ـــشْ َطَرْب)3)وا� ُم�شْ ــِه  ــي ف ـــَك  ل يــــوٍم  ُكــــلُّ 

ـــْل ـــَن الـــمـــوِت وَه ـــَن الــمــوِت الــَهــَرْبيـــهـــُرُب الـــمـــرُء م ــُع الــمــرَء ِم ــَف ــن ي

ًة ــي َمـــــرَّ ــتُــقــا�ــشِ ـــصٍ �ــشَ ـــ� ـــْف ُكَرْب)4)ُكـــــلُّ نَ ــَمــوِت  ــْل ــِل َف ــمــوِت  ال ُكـــَرَب 

ــْم ــُك ِب ـــلَّ  َح ــا  م ــُص  ــا� ــن ال ـــذا  ـــَه اأيُّ ـــلَّ الــَعــَجــْب10(  ــْم ُك ــِوُك ــْه ــشَ ــن � ــاً م ــب ــَج َع

ـــــــاٌم ثُــــــــمَّ مــــــــوٌت نــــــــاِزٌل ـــــــق ــــوٌر، وَجـــَلـــْب؟اأَم ــــٌر، ونـُـــ�ــــشُ ــــْب ــــمَّ َق ث

ـــٌظ ـــاِف ـــــاٌب ح ـــــت ــــاٌب، وِك ــــش ــــ� ـــْبوِح ـــِه ـــتَ ـــْل ومـــــــوازيـــــــُن، ونــــــــاٌر تَ

ِه ����راٌط َم�����ْن يَ������ُزْل َع����ن َح�����دِّ ْب)5)و�����سِ ونَ�شَ طـــويـــٍل  ِخـــــْزٍي  فـــاإلـــى 

ـــــداً واِح ـــاً  ـــه اإل اهلل  ــَي  ــب ــشْ ــ� َح ]17/ب[14(  ــْب  ــِع ــَل ِب ذا  ــا  م اهلل  ــُر  ــْم ــَع لَ ال 

)1)   الدي�ان: �س30-29. 

)2)   في الدي�ان: »… ُخّ�ل�ا �ساداتهم« . 

)3)   في الدي�ان: »وا�ْسَع للي�م وَدْع …« . 

)4)   اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة اآل عمران 185:  { } . 

)5)   في الديوان: »و�سراط …« وهي لغة في »�سراط«، وهو بمعنى ال�سبيل الوا�سح. 
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22
]الكامل[ وقال)1): 

تَـــتُـــوُب اأراَك  مـــا  ـــــَك  ربِّ ــحــاَن  ــب ــش وُب)2)� َمْخ�شُ ِل�َشْيبِه  منَك  ــُص  اأ� ــرَّ وال

تـَـرى ــا  اأم ــَجــالِل  ال ذي  ربِّـــَك  ــوُب�شبحاَن  ــنُ تَ كــيــَف   عليَك  مــاِن  الــزَّ نـُـــَوَب 

الهوى يَْغلبَُك  كيَف  ربِّـــَك  لَـــَغـــُلـــوُب�ُشبحاَن  ـــهـــوى  ال اإنَّ  ــه   ــان ــح ــب ــشُ �

ــْن َع ــَك  ــي وف تـــزاُل  ــا  م ــَك  ربِـّ ونُُكوُب)3)�شبحاَن  ــرٌة  ــت ف نف�شَك  ــالح  ــش اإ�

اْمـــروؤٌ يـَـْلــتـَـذُّ  كيف  ربِّـــَك  �شبحاَن  ــــَو ِبــنـَـْفــ�ــشــه َمــْطــلــوُب5(  بــالــَعــْيـــــ�ــِص  َوْه

• • •

23
]ال�صريع[ وقال)4): 

ــبَــْب �ــشَ ـــْن  م اأتــــى  ــد  ق ِرْزٍق  ُربَّ  ــا  ـــْبي ـــَل ـــلَّـــَم الـــعـــبـــُد اإلـــيـــه الـــطَّ و�ـــشَ

ــــــــُه ِرْزُق جـــــــاءُه  قــــد  ــــــْن  َم ْب)5)وُربَّ  يَحت�شِ وال  يــرُجــو  ال  حيُث  مــْن 

ـــَل الأ�ــشـــــحــابــِه ـــق ـــع ــــَع ال ــــف االأَدْب)6)مــــا اأن ـــمـــاُم  تَ ــِل  ــق ــع ال ــــُة  ــــنَ وِزيْ

ــْد ال ُه   َغــــرَّ مــْن  ــروَر  ــْغ ــَم ال اأرى  ــْباإنّـــي  ــِل ــق ــْن ـــا يَ ـــرِة م ـــث ــى ك ــل َدْهــــــــُر  ع

ــوى ــتَ الْ اإالّ  ــــُر  االأم ي�شتقيُم  ــا  م َذَهــــْب5(  اإالّ  ـــيُء  ـــ�ـــشّ ال ـــيُء  ـــج يَ وال 

ــُه ــبُ ــْي ــاِج اأع ــى  ــن ــْف تَ ال  هـــُر  والـــدَّ ــه َعــَجــْب6(  ــي ــــْرَت ف ــــلِّ مـــا فــــكَّ فـــي ُك

)1)   الدي�ان: �س31-30. 

)2)   في الدي�ان: »… ب�سبيه مخ�س�ُب«. 

عف. والنُّك�ب: العدول والَمْيل.  )3)   الَفْترة: ال�سّ

)4)   الدي�ان: �س31. 

)5)   في الدي�ان: »… ل� �سلَّم العبد …«. 

)6)   في الدي�ان: »… نتيجة العقل …«. 
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24
]الب�صيط[ وقال)1): 

ــوُت فــي طلبي ــم واإنَّ في الموِت لي �ُشْغاًل عن اللَِّعِب ]18/اأ[لــقــْد لــعــْبــُت َوَجــــدَّ ال

لُه ُخــِلــْقــُت  فيما  ِفكرتي  ــَرْت  �ــشــمَّ ــْو  َكَلبيل وال  نيا  الدُّ على  ي  ِحْر�شِ ا�ْشتدَّ  ما 

يُعاِدلُُه �شيٍء  ِمْن  لي�َص  َمْن  �ُشبحاَن  تََعِب3(  لَفي  نيا  الدُّ على  الحري�َص  اإنَّ 

• • •

25
]الكامل[ وقال)2): 

ــي ـــو اأب ـــي واأيــــَن اأب ــــَن اأب ــُص اأي ــ� ــْف ــا نَ واْح�ُشبيي لــِك-  اأبــا  –ال  ي  ــدِّ ُع واأبـــوُه؟ 

ـــْد ـــْرُت فــلــْم اأِج ـــَظ ــد نَ ــي ق ــاإنِّ ي ف اأِبُعــــدِّ ــــْن  ِم اآدَم  ـــِك  ـــي اأب وبـــيـــَن  ــنــي  ــي بَ

ــْم ــَدُه ــْع ــالمــَة بَ ــَن الــ�ــشَّ ــْرجــي ـــِت تَ ـــاأنْ الَمْطَلِباأَف َوْجـــِه  ِل�َشْمِت  ُهــديــِت  َمهاًل 

�شيـ الرَّ ــى  اإل الَجنين،  بيَن  ما  مــاَت  االأ�ْشيَِبقــْد  الكبيِر  اإلــى  الَفطيِم،  اإلــى  ـــِع 

اأرانــــــَي العــبــاً ـــذا  َمــتَــى ه فــاإلــى  تـَـْلــَعــِب5(  لــم  اأتـَـــْت  اإذا  ــَمــنــوَن  ال واأرى 

• • •

26
]الوافر[ وقال)3): 

َعْيني ِبـــَدْمـــِع  ــبــاِب  الــ�ــشَّ على  الــنَّــحــيــُببــكــْيــُت  وال  الـــبـُــكـــاُء  ـــِن  ـــْغ يُ ـــْم  ـــَل َف

)1)   الدي�ان: �س31. 

)2)   الدي�ان: �س32. 

)3)   الدي�ان: �س32. 
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ــبــاٍب ـــْفـــُت عــلــى �ــشَ ــفــاً اأ�ـــشِ الَخ�شيُبَفــيَــا اأ�ــشَ ـــصُ  اأ� ـــرَّ وال ــْيــُب  الــ�ــشَّ ــاُه  ــَع نَ

ــاً ـــان َغــ�ــشَّ ــبــاِب وك ــ�ــشَّ ــن ال يُبَعـــريْـــُت م الَق�شِ ـــــَوَرِق  ال مـــَن  يـَــْعـــَرى  كــمــا 

يوماً ــعــوُد  ي ــبــاَب  الــ�ــشَّ لــيــَت  ــا  ــيَ َف ْيُب)1)4(  الَم�شِ ــَل  ــع ف بــمــا  ـــَرُه  ـــب ـــاأُْخ ف

• • •

27
]الوافر[ وقال)2): 

ـــوا ِلــْلــَخــراِب ـــنُ ــمــوِت وابْ ــل ـــــُدوا ل ـــــاِبِل ـــــى َذه ـــُم يَــ�ــشــيــُر اإل ـــُك ـــلُّ ـــُك َف

ـــُن اإلـــــى تُـــــراٍب ـــح ــي ون ــن ــب ]18/ب[ِلـــَمـــْن نَ ـــراِب  تُ ــْن  م ُخلْقنا  كما  نَ�شيُر 

ا بُــــدًّ مـــنـــَك  اأَر  لـَــــْم  مـــــوُت  ـــا  ي تُحابي)3)اأال  وال  ــُف  ــْي ــِح تَ فــمــا  ـــَت  ـــْي اأبَ

َم�شيبي عــلــى  ــَت  ــْم ــَج َه قـــْد  باِب)4)كـــاأنَّـــَك  ال�شَّ على  الَم�شيُب  َهَجَم  كما 

ــي ــان َزم ــا  ي ـــُذُل  ـــْب تَ واأَراَك  اأال  ا�ْشِتالبي)5)5(  فــي  وتُــ�ــشــرُع  نــيــا  الــدُّ ــَي  ل

ـــُروٍف ـــشُ ـــــُذو � ـــــَك يـــا َزمــــــاُن لَ ـــقـــالِبواإنَـّ ـــــُذو انْ ــــــاُن لَ ـــا َزم ـــــــَك ي واإنَّ

اأرانــــــي لـــــَي ال  مــــا  ُدنـــــيـــــاَي  بيويـــــا  ـــبـــا  نَ اإالّ  َمـــــْنـــــِزاًل  ــــومــــِك  ــــشُ اأَ�

�َشْطراً مــنــِك  ــُب  ــُل اأْح ل�ْشُت  ــَي  ل ــا  الِحالِب)6)وم عــاقــبــَة  مــنــِك  ــُد  ـــ ــَم ــاأْح ف

اإالّ عـــلـــيـــِك  اأُِلـــــــــحُّ  ال  ِلــــــَي  ــــلِّ بـــاِبومـــــا  ـــمَّ لـــي مــــْن ُك ـــَه ـــِت ال ـــْث ـــَع بَ

ــٍه َوْج ِبــُكــلِّ  ُطلْبِت  واإْن  اأراِك  ــحــاِب10(  الــ�ــشَّ ـــلِّ  ِظ اأو  ـــْوِم،  ـــنَّ ال ــِم  ــْل ــُح َك

)1)   في الدي�ان: »… بما �سنع الم�سيب«. 

)2)   الدي�ان: �س34-33. 

)3)   في الدي�ان: »… فال تحيف …«. 

)4)   في الدي�ان: »… على �سبابي«. 

)5)   في الدي�ان: »… با�ستالبي«.

)6)   في الدي�ان: »… فاأحمد غّب عاقبة الحالب«. 
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ـــاً ـــاب َذَه ـــــى  َولَّ ـــــذي  الَّ ــــ�ــــصِ  االأْم راِب)1)اأو  ال�شَّ لَــْمــِح  اأو  يــعــوُد،  ولـَـْيــ�ــَص 

ــــاٍز ـــِك عــلــى ِوف ـــْن ــــذا الـــَخـــْلـــُق ِم كاِب)2)وه الرِّ فــي  جميعاً  واأْرُجـــُلـــُهـــْم 

ــٍي ــْع ــشَ َو� عــَمــٍل  ُكــــلِّ ذي  ـــواِبوَمـــْوعـــُد  ـــثَّ ال داُر  ـــــداً  َغ ــــدى  اأ�ــــشْ ــا  ــم ب

ــا ــطــاي ــَخ ــــَن ال ـــاَم م ـــظ ـــِع ـــدُت ال ــاِبتـــقـــلَّ ــق ــِع ــــُت مــــَن ال ــــْن ـــي قــــْد اأِم ـــاأنّ ك

َحِري�شاً نيا  الدُّ في  ُدْمــُت  وَمهما  ـــواِب15(  لـــلـــ�ـــشَّ ــــــــــــُق  اأَُوفَّ ال  ـــي  فــــاإنِـّ

فيها ــُت  ــن ك اأُُمــــــوٍر  ـــْن  ع ـــاأُل  ـــاَك ومــــا َجــوابــي�ـــشـــاأُ�ـــشْ ـــن ــــــْذري ُه َفــمــا ُع

ـــــجُّ يــــــوَم الــــ ـــــتَ ــــة اأْح ]19/اأ[بـــــاأيَّـــــِة ُحــــجَّ الِح�شاِب  اإلى  ُدِعْيُت  اإذا  ـِح�شاِب  

ـــُح عــنــهــمــا لي ـــي كــتــابــيُهــمــا اأمـــــــراِن يـــو�ـــشِ ــــظــــُر ف ِكــتــابــي ِحـــْيـــَن اأنْ

ــعــيــٍمِ نَ فــي  ــــَد  اأَُخــــلَّ اأْن  ـــا  فـــاإمَّ ــــــذاِب)3)19(  َع فـــي  ــــَد  ــــلَّ اأَُخ اأْن  ـــــا  واإمَّ

• • •

28
]مجزوء الكامل[ وقال)4): 

ـــــ ــــْي ــــِج تُ ال  ــــِر  ــــاِب ــــق ــــم ــــل ل ــــــا  الــَكــئــيــُبم ــــــنَّ  ــــــاُه َدَع اإذا  ـــــُب  ـ

ــــَرٌة  َعـــَلـــْيــــ ـــــتَـّ والَكثيُب)5)ُحــــــَفــــــٌر ُمـــــ�ـــــشَ الـــَجـــنـــاِدُل  ـــنَّ   ـــِه ـ

ـــــــــ ــــــــــــــــداٌن  واأْط ـــــنَّ ِولْ ـــــِه ـــــْي ــــُبِف ــــْي ـــــاٌن و�ــــشِ ـــــبَّ ـــــشُ ـــــاٌل  و� ـــــف ـ

ــــــْم تَـــُكـــْن ـــٍب لَ ـــي ـــب ــــــْن َح ــــــْم ِم ـــي ِبــــُفــــْرَقــــتــــِه تَـــطـــيـــُبَك نَـــْفـــ�ـــشِ

راب«.  )1)   في الدي�ان: »… اأو لمع ال�سَّ

)2)   الِ�فاز: الَعَجلة. 

)3)   ق�له: »واإّما اأن اأَخلَّد في عذاب« كالم من نظرة �ساعرية ل اإيمانية؛ لأّن الم�ؤمن ل يخّلد في العذاب، كما 

ّنة.  اأجمع على ذلك اأهل ال�سُّ

)4)   الدي�ان: �س35. 

)5)   الجنادل والكثيب: الحجارة والرمال. 
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ــِهــْنـــ بَــْعــ�ــشِ فــــي  ــــــُه  ــــــاَدْرتُ غ الَحبيُب)1)5(  َوُهـــــَو  اًل   ــــدَّ ــــَج ُم ـــَن  ـ

ــــمــــا واإنَّ عـــنـــُه  ـــــْوُت  ـــــَل و�ـــــشَ ــــُب6(  ــــري ــــــِه َق ــــــت ــــــُروؤيَ َعـــــْهـــــدي ِب

• • •

29
]الطويل[ وقال)2): 

َلْب الطَّ في  ــَذرُت  ــاأْع ف ُدنيا  يا  ْبَطَلْبتُِك  والنَّ�شَ ــمَّ  ــَغ وال الــَهــمَّ  اإالَّ  ِنــْلــُت  فما 

ــاًل ــشِ ــُت وا� ــ�ــشْ ــي لَ ــن ــي اأنَّ ـــدا ل ــا بَ ــْبفــلــمَّ ــَع تَ ــهــا  ــاف ــع ــاأ�ــشْ ب اإالَّ  ٍة  لـَـــــذَّ ــــى  اإل

بُْغيتي اأْق�ِص  ولــْم  ديني  في  ــَرْعــُت  الــَهــَرْبواأ�ــشْ نَــَفــَع  اإْن  منِك  بِديني  ــُت  هــربْ

وطاقتي ــِدي  ــْه َج فــيــِك  ــا  ِمــمَّ الَجَرْب)3)تخلَّْيُت  ِة  ُعــرَّ مْن  القوُم  يتخلَّى  كما 

َمْنَظٌر اللَّْيِل  اإلــى  يوماً  لي  تَــمَّ  فما  ــَغــْب5(  ــم يــعــتــر�ــْص ُدونــــه �ــشَ ــه ل ـــرُّ ب ـــشَ اأُ�

ــُه ــيَ ــْع �ــشَ اهللُ  ـــَب  ـــيَّ َخ ـــْن  ِلـــَمـــمَّ ـــــي  الَحَلْبواإنّ َة  ُمـــرَّ ِلْقَحًة  اأْرعـــى  كنُت  لـَـِئــْن 

ــٍة ــلَّ ــَخ ِب ــَب  ــطــي ــتَ ــ�ــشْ تَ اأالّ  ـــَك  ل الَعَطْب)4)اأرى  مــَن  اأِمــْنــَت  قــْد  فيها  كــاأنَّــَك 

ــٍة ــَع ــْج وَف ـــراٍق  ـــت اْف داَر  تَـــَرهـــا  ـــــْم  ]19/ب[األَ اإذا ذهب االإن�شاُن منها فقد ذهْب 

ٍة ًة بــعــَد َمــــرَّ ــــــرَّ ـــي َم ـــْرف ينقِلْب)5)اأَُقــــلِّــــُب َط والقلُب  النَّا�ِص،  في  ما  الأْعَلَم 

وِعفًَّة ُقنُوعاً  اأخالقي  و�َشْربَْلُت  َهــْب10(  ــَن الــذَّ َفــِعــْنــدي بــاأْخــالقــي ُكــنــوٌز م

الأْهـــِلـــِه ــوِع  ـــ ــنُ ــُق كــال ـــاً  َحـــظَّ اأَر  َلْب)6)َفـــَلـــْم  واأْن يُْجِمَل االإن�شاُن ما عا�َص في الطَّ

)1)   مجّدل: م�سروع، مقت�ل. 

)2)   الدي�ان: 36-35. 

ة: الَجَرب.  )3)   الُعرَّ

لة.  )4)   الَخّلة: الَخ�سْ

)5)   على حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: ما في الّنف�س والقلب …«. 

)6)   في الدي�ان: »فلم اأَر َخَلقًا كالُقن�ع …«. 
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ــْيــمــٍة ِبــ�ــشِ اإالّ  تَــــمَّ  ــاًل  ــشْ ــ� َف اأَر  اأَدْبولَــــْم  على  اإالّ  ــحَّ  �ــشَ ــاًل  ــْق َع اأَر  ـــْم  ولَ

َخــبـَـْرتـُـُهــْم حيَن  االأعــــداء  فــي  اأَر  ـــْم  ْبولَ الَغ�شَ مَن  ــَدى  اأْع المرء  ِلَعْقِل  اً  ــُدوَّ َع

ُخْلَطًة واليُ�ْشِر  الُع�ْشِر  بيَن  اأَر  ولَْم  �َشبَْب14(  مْن  والموِت  الَحيِّ  بيَن  اأَر  ولَــْم 

• • •

30
]المتقارب[ وقال)1): 

قـــريـــُب اآٍت   هــــو  مــــا  ــــــلُّ  ُك ــيــُباأال  ـــْن ُكــــلِّ َحــــيٍّ نـَـ�ــشِ ولــــالأْر�ــــصِ م

ــا ــَق ــبَ ــــوِل ال ــــُط ـــــبٌّ ِل ـــا�ـــصِ ُح ـــلـــنَّ َدبـــيـــُبول ــْم  ــه ــي ف ولـــلـــمـــوِت  ــهــا  ــي ف ِء 

ــــدٌّ عـــلـــى اأْهـــــِلـــــِه ــــشَ ــــِر � ه ــــدَّ ــــل ــيــُبوِل ــــٌل يُــ�ــش ــــْب ـــتٌّ ونَ ـــ�ـــشِ ـــٌن ُم ـــْي ـــبَ َف

ــــُم ــــاُه ــــن ـــــصٍ راأيْ ـــــا� َعِريُب)2)وَكـــــــْم مـــــْن اأُن منُهم  ــَق  ــْب يَ فــلــْم  ــوا  ــانَ ــَف تَ

تُــْجــتَــوى ــرٍة  ــف ُح ـــى  اإل و�ـــشـــاروا  الحبيُب)3)5(  الحبيَب  فيها  ــِلــُم  ويُــ�ــشْ

ــُه نَــْفــ�ــشُ ـــُه  ـــبُ ـــِج ـــْع تُ الــــمــــرَء  َعجيُباأرى  ــدي  عــن ـــــُر  واالأم ــُب،  ــج ــاأع ف

ـــِه ـــشِ ـــ� ـــْق نَ ـــى  ـــل ع اإالَّ  هــــو  ــُبومــــــا  ــي ــ�ــشِ ـــاً يَ ـــوم ـــبُّ وي ـــاً يـَــ�ـــشِ ـــْوم ـــيَ َف

ــِه نــفــ�ــشِ ِمــــْن  ـــرُء  ـــم ال ـــَجـــُب  ـــْع يَ ]20/اأ[اأال  الم�شيُب  ــِه  ــي اإل ــَعــاهــا  نَ ــا  م اإذا 

ــــِه ــــاأِت ت فــــال  اأْمـــــــــراً  ِعــــْبــــَت  ــُباإذا  ــي ــِع يَ مـــا  ُمــْجــتَــِنــٌب  ـــبِّ  ـــلُّ ال وُذو 

ـــِه تـــاأِت ال  ـــَك  يَـــريـــبُ مـــا  وَدْع  يَريُب)4)10(  ال  مــا  ُكــــلِّ  اإلــــى  وُجــــــْزُه 

)1)   الدي�ان: �س37. 

 ،385 عبيد:  اأبي  اأمثال   ،253 رفاعة:  ابن  اأمثال  في  اِر عريب«  بالدَّ »ما  المثل:  وفي  اأحد.  اأي  )2)   عريب: 

الم�ستق�سى: 316/2، نكتة الأمثال: 242، الل�سان: )عرب). 

)3)   ُتجت�ى: ُتْكَره. 

)4)   عقد اأب� العتاهية الحديث: »دع ما يريبك اإلى ما ل يريبك«. 
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ــتــوِطــنــاً ُمــ�ــشْ ــــاَك  ــــي ــــُدنْ ِل ــا َغـــريـــُباأَراَك  ــه ــي األَـــــــْم تَـــــــْدِر اأنَّـــــــَك ف

ـــــاٌر يُـــ�ـــشـــيُء ـــــَه ــا نَ ــه ــن َك م ــــــــــرَّ تَغيُب)1)اأَغ ــٌص  ــ� ــْم ــشَ و� يـُــِجـــنُّ  ـــٌل  ـــْي ولَ

الُغرو داَر  اَر  ـــدَّ ال تَْح�َشِب  فال  تَِطْيُب)2)13(  اأو  ِل�شاِحبها  ــُفــو  تـَـ�ــشْ ِر 

• • •

31
]المتقارب[ وقال)3): 

ـــاِن م ـــزَّ ـــل ـــــــا َعـــَجـــبـــاً َعـــَجـــبـــاً ل ــــــَجــــــُباأيَ اأْع ــــِه  ــــب ــــجــــائ َع واأيُّ 

ــًة ــوَم ــم ــشْ ــ� هــــِر َم ــــَوَر الــــدَّ ــــُبنــــرى �ــــشُ ــــذَه ــــْن لـــــُه َرْونَـــــــــــٌق ُم ــــك ول

بـَـْيــنَــنــا ــفــاً  ُمــخــتــِل ــَي  ــْع ــشَّ ــ� ال ـــرى  ن ـــتَـــْجـــَلـــُب3(  ـــُه ُمـــ�ـــشْ ـــن ــــــٍد م ــــلِّ يَ ــــُك ِل

• • •

32
]الوافر[ وقال: 

كثيٌر ــْم  ــُه ــبُ ــْحــ�ــشُ تَ ِحـــْيـــَن  ــَك  ــُق ــدي الِح�شاُب�ــشَ ــبــروا  اْخــتُ اإذا  ويُ�ْشِقُطُهْم 

عنُه ــَت  �ــشــاءلْ اإْن  الــَعــْيــِب  َدواُء  ــاُب2(  ــع ــــْرُكــــَك مـــا يُ اء تَ ــَب الــــــدَّ ــي طــب

• • •

: ي�ستر.  )1)   ُيِجنُّ

)2)   في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… ت�سف� ل�ساكنها …« . 

ان 31 و32 لي�سا في الدي�ان المطب�ع. )3)   النَّ�سَّ
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33
]المتقارب[ وقال)1): 

ـــــا تَــــْذهــــُب ـــــن ـــــاُم ــُباأنَــــْلــــهــــو واأيَّ ــع ــل ي ال  ـــــوُت  ـــــم وال ـــُب  ـــع ـــل ون

ــهــا ــــد  لَ ــــــِذي لـَـــِعــــٍب ق ـــُت ِل ـــْب ـــِج ــــُبَع ــــَج اأْع ال  لــــَي  ومــــا  َعـــِجـــْبـــُت 

ــُه ـــلـــعـــُب َمـــــْن نَــْفــ�ــشُ ــــو وي ــــُه ــــْل ـــــْخـــــَرُباأيَ ـــــمـــــوُت، ومـــــنـــــِزلـُــــُه يَ ت

ــــاً ــــب ـــا داِئ ـــاءن ـــش ــــا � ـــــرى ُكـــــــلَّ م ـــُبن ـــِل ـــْغ نـــا يَ ـــرَّ ــــــلِّ مــــا �ـــشَ عـــلـــى ُك

الِبلى طــبــقــاِت  فــي  ــَق  ــْل ــَخ ال ــرى  ن بـــوا5(  ـــوَّ �ـــشَ ـــدوا  ـــعَّ ـــشَ � ـــــُم  ُه ـــا  م اإذا 

ـهــا ـــَل يَـــْطـــُلـــبُـــنـــا والــنَـّ ـــي ـــلَّ ــــُبنــــرى ال ــــَل اأْط ـــا  ـــم ـــه اأيُّ ــــــــْدِر  نَ ــــــْم  لَ َر 

َمْهَرُب)2)اأح�������اَط ال����َج����دي����داِن َج���ْم���ع���اً ِب��ن��ا ــا  ــم ــه ــْن َع ــا  ــن ل َفــَلــْيــ�ــصَ 

ٌة تـَــْنـــقـــ�ـــشـــي ــــــُه ُمـــــــــــدَّ ـــــــــلٌّ ل يُطَلُب)3)وُك ـــــــــٌر  اأثَ لـــــُه  ــــــــلٌّ  وُك

ـــَي الــَمــ�ــشــيــِب ـــْه ــــى كـــم تـُـــداِفــــُع نَ ]20/ب[اإل ــيَــُب  االأ�ــشْ عـــُب  الـــالَّ ـهــا  اأيُـّ ــا  ي

الحاِدثا بــَك  تَْخدي  ِزلْــَت  ومــا  تُْنَكُب)4)10(  اأو  مــنــهــنَّ  ــُم  ــَل ــ�ــشْ ــتَ َف ُت 

ـــلـــُب حـــتَّـــى تَــكــو ــى وتـُــ�ـــشْ ــَط ــع ــتُ ــشَ ــُب� ــَل ــشْ ــ� تُ ـــا  م اآِخـــــــَر  ـــَك  نَـــْفـــ�ـــشُ َن 

• • •

)1)   الدي�ان: �س38. 

)2)   الجديدان: الليل والنهار. 

)3)   في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… اأثر يكتب«. 

ْير.  )4)   في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »وما زلت تجري …«، وتخدي من الخدي: وه� �سرب من ال�سَّ
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34
]الكامل[ وقال)1): 

ــُب ــي ــشِ ــ� ـــنُّ يُـــخـــِطـــُئ تــــــارًة ويُ َفَقريُب)2)الـــظَّ ــٌن  ــائ ك ــو  ه ــا  م ــُع  ــي ــم وَج

ــِه ــوِل وُط الــبَــقــاء  اإلـــى  الــنُّــفــو�ــُص  بُو  َحــبــيــُبتَ�شْ ــِص  ــو� ــف ــنُّ ال اإلــــى  ــاَء  ــق ــب ال اإنَّ 

ــِه ــْرِف مــاِن و�ــشَ ــَن الــزَّ ـــي لـَـَعــجــيــُبولــقــد َعــِجــْبــُت م ـــن ــْرُت واإنَّ ــشَ ــ� ــح ــى ان حــتَّ

ــِه ــالِت ــَف َغ ــي  ف الـــمـــرَء  اأنَّ  ــه َدبـــيـــُبوَعــِجــْبــُت  ــي والــــحــــادثــــاُت لـَـــُهــــنَّ ف

ُمتَ�شعٌِّب ــُه  ــبُ ــْي وَع يَعيُب  َمـــْن  يــا  ــــَت تـَـِعــيــُب5(  ــَك مـــْن َعــْيــٍب واأن ــي ــم ف ك

ـــٌة ـــاي وغ اأنـــــــَت  ـــَف  ـــي ك َك  َدرُّ ــجــيــُبهلِل  ــتُ ــا َف ــده ــن ـــــك ع ــــْدعــــوَك َربُّ يَ

ولْلِبلى ــجــاَة  ــنَّ ال ــْرجــو  ت ــَلــى  ــِب ال ــــَن  ـــــلِّ نــاحــيــة عــلــيــَك رقــيــُباأِم ــــْن ُك م

تــقــلُّــٌب ــاِن  م ــزَّ ــل ــل ف ـــْرَت  ـــبَ ـــتَ اْع يَ�شيُبواإن  ــبــاُب  والــ�ــشَّ ــُدُر،  ــْك يَ ْفو  وال�شَّ

ُمْفِنياً ــة  ــلَّ ــاالأِه ب ُعـــْمـــِرَك  ــِب  ــَحــ�ــشْ ــغــيــُبوِب ــُع مـــــّرة وت ــل ــط ــُص ت ــ� ــم ــشَّ ــ� وال

بداِئِه بيَب  الطَّ َقِم  ال�شَّ �شاحَب  يا  طبيُب10(  واأنـــــَت  ــى  ــن ــ�ــشْ تَ ــى  ــت م ــى  ــتّ ح

ــُه ُب َحــظَّ ــرِّ ــَج ــُم ــُن ال ــِط ــَف ــُل ال ــِف ــْغ ـــــــــُه لَــَلــبــيــُبقــْد يُ ـــى يـَــ�ـــشـــيـــَع واإنّ ـــتّ ح

ــُه ــاَع واأَط الفتى  اهللَ  اتَّــقــى  واإذا  ]21/اأ[12(  ويَطيُب  َعْي�ُشُه  فو  يَ�شْ َفــُهــنــاَك 

• • •

)1)   النَّ�ّس لي�س في المطب�ع من الدي�ان. 

.{ )2)   اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة الحجرات 12: {
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35
]المديد[ وقال)1): 

ــي وَطـــابـَــا ــش ــا� ــَع ـــْولـــى َم ــا اْحـــَل ــم ــالَ ــاط ــاب ــي ــثِّ ـــْبـــُت خــلــفــي ال ـــحَّ طــالَــمــا �ـــشَ

ــي ولَــْهــوي ــل ــْه ــا طـــاَوْعـــُت َج ــم ــالَ ــرابــاط ــْحــبــي الــ�ــشَّ ـــُت �ــشَ ـــاَزْع ــمــا ن طــالَ

ــابــي ــ�ــش ــتَّ ـــــــبُّ ال ـــُت اأُِح ـــن ابَى)2)طــالَــمــا ُك واأُ�شَ اأهــــَلــــُه  ـــي  ـــاب ـــشَ ـــاأُ� َف

ـــــوااًل ــــوراً ِط ـــي ُقــــ�ــــشُ ـــان ـــبَ ــحــابــا؟اأيُّــــهــــا ال ــي؟ هـــْل تـُــريـــُد الــ�ــشَّ ــغ ــْب ــــَن تَ اأي

ــَمــنــايــا الْ ـــــوادي  ِب ــــَت  اأن اإنّـــمـــا  ــا5(   ــاب ــش اأ� فـــيـــِه  ـــوُت  ـــم ال ــــــاَك  َرم اإْن 

ــي ــال ــي ــلَّ ـــــْدِم ال ـــــَه ــــهــــا الـــبـــانـــي ِل ــقــى َخـــرابـــااأيُّ ــْل ــت ـــْئـــَت �ــش ـــا �ـــشِ ابْـــــِن م

ــى ــاأب ـــوُت ي ـــم ـــمـــوَت وال ــــَت ال ــــْن ـــااأاأِم ـــالب ـــق انْ اإالّ  واالأيَّـــــــــــــاُم  ِبـــــــَك 

ــيــٍر ــا ِبــَعــْيــنَــْي  بـَـ�ــشِ ــي ن ــدُّ ـــرى ال ـــْل ت ــاه ــراب ــشَّ ــ� نـــيـــا تُــحــاكــي ال ــمـــا الـــدُّ اإنَـّ

ـــــيٍء تَــــَولَّــــى نـــيـــا َكـــــَف ــــا الـــدُّ ــــم ــااإنَّ ــاب ــب ــشَّ ــ� ـــا عــــايَــــْنــــَت فـــيـــه ال ـــم وك

ُطــّراً النَّا�ِص  في  الموِت  هــذا  نــاُر  ــــُد الْــتــهــابــا10(  ــــزي ــــــوٍم قـــــْد تَ ــــــلَّ ي ُك

ــــــدٌّ ــــا بَـــــــــالٌء وَك ــــي ن ــــدُّ ـــــا ال ـــــم ــااإنَّ ــاب ــئ ــت ـــوُق اْك ـــ�ـــشُ ـــاٌب قــــْد يَ ـــئ ـــت واْك

حليٌم فــيــهــا  ــَص  ــ� ــْي ــَع ال ــاَب  ــط ــت ــشْ ا� ــا  ــام ــاب ــط ــت ــشْ ا� مــــا  ـــــُه  ل دام  وال  ال، 

اأْن ــــى  اأب قــــْد  ـــــذي  الَّ ـــرُء  ـــم ال ـــا  ـــه ــااأيُّ ــاب ــب ــشَّ ــ� ــا وال ــه ـــَو ب ـــْه ـــلَّ ـــَر ال ـــُج ـــْه يَ

وُدوراً ــــوراً  ُقــــ�ــــشُ ــا  ــه ــي ف ــــى  ــــنَ وبَ
ِقبابَا)3) ـــاِب  ـــب ـــِق ال بـَـــْعــــَد  وبـــنـــى 

َجــمــيــاًل ــٍح  ــي ــب َق ــــلَّ  ُك وراأى  ]21/ب[15(  اْرِتـــكـــابـــا  اإالّ  ــيِّ  ــَغ ــل ل واأبــــى 

)1)   الدي�ان: �س41-39. 

)2)   رواية العجز في الدي�ان: »فربما �سهمه واأ�سابا« . 

)3)   في الدي�ان: »… القباب القبابا« . 
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ِفيها الـــمـــوَت  ـــرى  ت داٍر  فــي  قــابــااأنــــَت  الــرِّ اأَذلَّ  ــــْد  ق ــطــاً  ــي ــش ــ� ــتَ ــشْ ــ� ُم

ـــا عـــلـــى ُكــــــلِّ َحــــيٍّ ـــي ن ـــدُّ اأبَــــــــِت ال
ُم�شابا)1) اإالَّ  ــِص  ــا� ــنَّ ال ــي  ف تــرى  اأْن 

ـــا عـــلـــى ُكــــــلِّ َحــــيٍّ ـــي ن ـــدُّ َذهــــابَــــااأبَــــــــِت ال اإالَّ  ــــــــــــاِم  االأيَ اآِخــــــــــَر 

ــا ــاي ــن ــم ـــاَة ال ـــي ـــح ـــي ال ـــف ـــْن ــــا تَ ــــم ــبــابــااإنَّ ــي الــمــ�ــشــيــُب الــ�ــشَّ ــف ــْن ــا يَ ــم ــَل ــْث ِم

َحــيٍّ ُكــلِّ  على  نيا  الدُّ اأرى  مــا  وَعـــــذابـــــا20(  اأذًى  اإالَّ  نــــالَــــهــــا 

ــــــِويٌّ ــــــيٌّ َق ــــاُن َح ــــش ــــ� ــا االإن ــم ــن ــي فـــاأَجـــابـــاب ــــــُه  ــــــْوُم يَ ـــــــــاُه  َدع اإْذ 

ــٌل ــي ــل َج ـــيٌء  ـــش � الـــمـــوَت  اأنَّ  يَبَابا)2)غـــيـــَر  َخـــرابـــاً  وَر  الــــــدُّ ــــُرُك  ــــْت يَ

ـــيٍّ ـــَح ِل ــا  ــه ــي ف داَم  ـــصٍ  ـــ� ـــْي َع ــــااأيُّ  ــــاآبَ َف فـــيـــهـــا  مـــــــاَت  َحـــــــيٍّ  اأيُّ 

ــــْوٍم ــــَق ِل ــا  ــه ــي ف كــــــاَن  ــــٍك  ــــْل ُم ــِتــالبَــااأيُّ  ـــَلـــبُـــوُه ا�ــشْ ـــم يُـــ�ـــشْ َقــْبــَلــنــا ل

ــادي ــن يُ الــمــنــايــا  داعــــي  اإنَّـــمـــا  ــا25(  كــاب ــرِّ وا ال ـــدُّ ـــشُ اَد و� ـــــزَّ اْحـــِمـــُلـــوا ال

ــا ــاي ــن ــم ـــَن ال ـــي ــــمــــُن ب ْح ــــرَّ ـــَل ال ـــع ــاج ــهــاب ــاً ِن ــع ــي ـــِق جــم ـــْل ـــَخ ـــصَ ال ـــ� ـــُف اأنْ

ــن لــ�ــشــانــي اأيـَــْقـــوى ــري ع ــْع ــشِ ــَت � ــي ــا؟ل ــواب ــَج ال ـــــُردَّ  يَ اأْن  ــي  ــش ــْر� َع يــــوَم 

ـــطـــى ــَي اأُْع ــن ــْي ــم ــيَ ـــري  ِب ـــْع ــا؟لــيــَت �ـــشِ ــاب ــت ــِك ال ذاَك  ــد  عــن ــي  ــمــال ــشِ � اأْم 

ـــــــْم ــي اأَراُه ـــصَ فـــاإنِـّ ـــا� ـــنَّ ـــِح ال ـــاِم ـــشَ ِذئـــابـــا� ـــاًل  قـــلـــي اإالَّ  ـــبـــحـــوا  اأ�ـــشْ

ــْر ــِث واأْك فيهْم  ــَك  ــروَف ــْع َم ــصِ  ــ� اأْف ــــا30(  ــــواب ثَ عـــلـــيـــِه  تَـــــْبـــــِغ  ال  ثـُـــــــمَّ 

ـــراً ـــْق َف ـــَت  ـــْف ِخ اإذا  اهللَ  ــــاأِل  غابا)3)وا�ــــشْ الرِّ الــَعــطــايــا  يُــْعــطــيــَك  َفــْهــَو 

• • •

)1)   البيت لي�س في الدي�ان المطب�ع. 

)2)   في الدي�ان: »… يبابًا خرابا«. 

)3)   في الدي�ان: »و�َسِل اهلَل«، وفي الأ�سل »فه� يعطي«؛ ول ي�ستقيم وزنًا. 
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36
]الطويل[ وقال)1): 

ــــَزْل يَ ولـَــــْم  يـــــزاُل  ال  َربٌّ  ْيِبتـَـــبـَـــارَك  ال�شَّ ـــَم  دائ راِزقــــاً  الَعطايا  عظيَم 

لها ناً  ُم�ْشتَْح�شِ الموِت  ِبـــَداِر  َعْيِبلَِهْجُت  ِمْن  بالموِت  الموِت  ِلداِر  وَح�ْشبي 

ِه ِبنَْف�شِ الــثِّــقــاِت  ُدوَن  اْمــــروؤٌ  ــيَــْخــُل  الَجْيِبِل ــَح  نــا�ــشِ بــه  َمــْوثُــوٍق  ُكــلُّ  َفما 

َعَمًى في  الموِت  مــَن  َعْيٌن  ما  َريِْبلََعْمُرَك  في  البَْعِث  مَن  َعْقٍل  ذي  َعْقُل  وما 

ظاِهراً النَّا�َص  تُِري  نيا  الدُّ َزالِت  وما  ــِب5(  ــْي ــــدلُّ عــلــى َغ ــه ي ــٌد مــن ــاه ــش ــهــا � ل

• • •

37
]الكامل[ وقال)2): 

ِح�شاِب ــِر  ــْي ــَغ ِب يـُـْعــطــي  ـــْن  َم ــبــحــاَن  االأْربـــــاِب�ــشُ وَوارِث  ــوِك  ــُل ــُم ال َمــِلــِك 

ــهــا ــِل ــْي نــيــا وجـــاِعـــِل لَ ــــِر الــدُّ ــــَدبِّ �َشَحاِبوُم ُكـــلِّ  ــِث  ــْي َغ وُمـــْنـــِزِل  �َشَكناً 

ــٍة ــيَّ ــِط ــَع ِل ــي  ــش � ــرَّ ــَع ــتَ تَ نـَــْفـــ�ـــصُ ال  ـــــاِبيـــا  الـــــَوهَّ َربِّــــــــِك  َعــــِطــــيَّــــَة  اإالَّ 

فــاإنَّــنــا تَــْعــَمــلــيــَن  ـــالَّ  َه ــُص  ــ� ــْف نَ ــا  ي ثـَــــواِب4(  ــــــداِر  ِل ـــَمـــٍل  ـــتَ ـــْع ُم داِر  ـــي  ف

• • •

)1)   الدي�ان: �س42. 

)2)   الدي�ان: �س42. 
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38
]الكامل[ وقال)1): 

ــُروِف عجائِب ِلــْلــحــوادِث مــْن �ــشُ ــْم  ـــِبَك ـــوائ ـــنَ ـــٍة ِب ـــول ـــشُ ـــْو� ونَــــوائــــٍب َم

وانْق�شى �َشباِبَك  ــْن  م ــاوَت  ــف تَ ]22/ب[ولقد  بــاآيــِب  اإلــيــَك  ُرُه  تُْب�شِ لَ�ْشَت  ما 

ــَر واإنَّـــمـــا ــي ــكــث ــا ال ــي ن ــدُّ ـــَن ال ــي م ــغ ــْب اكـــِبتَ الـــرَّ زاِد  ِمـــْثـــُل  منها  يَــكــفــيــَك 

ـــُه ـــاأنَّ ـــك َف ــــرى  ت ـــا  م يـُــْعـــجـــبـــنَّـــَك  اهــِبال  الــذَّ اأمــ�ــِص  َزواَل  عنَك  زاَل  قــد 

وا َم�شَ قد  قوٍم  اأ�ْشالِب  في  بَْحَت  اأ�شْ �شاِلِب5(  عــْن  �شاِلباً  التَّ�َشالَُب  َوِرثـــوا 

• • •

39
]الخفيف[ وقال: 

ــكَّ فــيــِه ــش ـــــراٍب ُخـــِلـــْقـــَت ال � ــــْن تُ ـــــــَت �ـــشـــائـــٌر لـــلـــتُّـــراِبِم ـــــــداً اأنْ وَغ

يـ الطِّ ــاإِ  ــم َح ـــْن  ِم واأنــــَت  تَــْلــُهــو  اإْعـــجـــاِبكــيــَف  ذو  ـــــَت  واأن وتَــمــ�ــشــي  ـــِن  ـ

ــــْر واْذُك ْهـــَو  الـــزَّ ـــــُرِك  واتْ اهللَ  ــِف  ــَخ ـــوَم الــِحــ�ــشــاِبَف َمـــْوقـــَف الــخــاطــئــيــن ي

واْعــِتــ�ــشــامــاً ـــًة  ـــَف ُزلْ اهلل  ــاأُل  ــش ــ� نَ الَعذاِب)2)4(  ــمــاِت  ــوؤْل ُم ــْن  م وَخــال�ــشــاً 

• • •

40
]مجزوء الكامل[ وقال: 

ــــوِب ــــيُ ــــُغ ـــبـــحـــاَن َعــــــــــالَِّم ال ـــِف الـــُخـــطـــوِب�ـــشُ ـــِري ـــ�ـــشْ ـــتَ ـــاً ِل ـــب ـــَج َع

)1)   الدي�ان: �س43. 

لفة: الُقربة، والمنزلة.  )2)   الزُّ
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ــــــــــــروَع االآِمـــــِنـــــْيــــــ ــــــرو ُف ــــــْع الُقُلوِب)1)تَ ـــَر  ـــَم ثَ ــي  ــن ــت ــْج وتَ ــــَن 

ــــ ـــْغ ــــصُ تَ ــــ� ــــْف ـــى يـــــا نَ ـــت ـــــَكـــــُذوِبَحـــــتَّـــــى م ــــِل ال ـــــ ــــاالأَم ــــَن ب يْ ـــــتــــرِّ

اأْن ــــَل  ــــب ق تـُــــوبـــــي  ــــصُ  ــــ� ــــْف نَ ـــييـــــا  ـــوب ـــتُ تَ اأْن  ـــتَـــطـــيـــعـــي  تَـــ�ـــشْ ال 

ـــْر ال ِلــــُذنـُـــوِبــــِك  ــري  ــف ــغ ــت ــشْ وا� نـــــوِب5(  ــــــاَر الـــــذُّ ــــــفَّ ــــــَن َغ ــــــم َرْح

ــــا ي ــــرِّ ــــــــحــــــــوادُث فــــال ــــــــــا ال ]23/اأ[اأمَّ الْــُهـــــبُــوِب  دائـــمـــُة  ِبـــُهـــنَّ  ُح 

ــــــٌق واِحـــــــــٌد ــــــْل ـــــــوُت َخ ـــــــم ـــروِبوال والـــَخـــْلـــُق ُمــخــتــِلــُف الـــ�ـــشُّ

ـــى ـــَق ـــتُّ ــــي طـــلـــب ال ــــْعــــُي ف ــوِبوالــــ�ــــشَّ ــشُ ــ� ــُك ــِب ال ــشَ ــ� ــتَ ــْك ـــِر ُم ـــْي ـــْن َخ م

ــــ الْ الـــَفـــتَـــى  يَــْنــجــو  ولـَــَقـــلَّـــمـــا  ـــوِب9(  ـــيُ ـــُع ــــْن لَــــْطــــِخ ال َمــــْحــــُمــــوُد م

• • •

41
]المن�صرح[ وقال)2): 

واالأَدُب الــتَّــجــريــُب  ــُه  ــْظ ــِع يَ ـــْم  لَ ـــْن  والِحَقُب)3)َم ـــــاُم  االأيَّ ــْكــُه  ــِن ــْحــتَ تَ ـــْم  لَ

ـــِه ـــت ـــمَّ ـــِه ـــى ِب ـــَل ـــت ـــب ـــُم ــــا اأيُّـــــهـــــا الْ ــقــلــُبي ــْن هــــَر كــيــَف يَ ــــــْم تَــــَر الــــدَّ األَ

ــْن َم ــُب  ــَج ــْع يَ االإلـــــِه  َخـــْلـــِق  اأّي  ـــُه َعــَجــُبِمـــْن  ـــلُّ ـــُق ُك ـــْل ـــَخ يَـــْعـــَجـــُب وال

الـــ ينقطُع  والــتَّــ�ــشــلــيــِم  ـــــى  �ــشَ ــرِّ ــال ــُبوب ــَط ــَع ، وبــالــِكــْبــِر يـَــْكـــثـُــُر ال ـــمُّ ـــَه ـ

الـ يَ�ْشتْحِكُم  التَّقديِر  ُح�ْشِن  وعنَد  ــُب5(  ــِع ــلَّ ، ويَـــْنـــبُـــُت الــلَّــْهــُو وال ـــِجـــدُّ ـ

ـــي جــمــيــل الــُقــنُــوع يــنــخــفــ�ــُص الـــ ــُم الــتَّــَعــُبوف ــُظ ــْع ــصِ يَ ــْر� ــِح ــال ــ�ــُص وب ــْي َع

)1)   في الأ�سل: »… فروع الأم�س« تحريف يختلُّ به ال�زن. 

)2) الدي�ان: 45-44. 

)3)   في الدي�ان: » … لم يثنه �سيبه ول الحقب«. 
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تَْقـ ــزُّ  ــِع وال الــنُّــُفــو�ــِص  فــي  الــِغــنــى  ـــــُبوذا  َذَه وال  ـــٌة  ـــشَّ ـــ� ِف ال  اهلِل  ــــوى  ـ

وما ــْجــري  تَ ــــداِر  االأْق ــاُت  ــادث وح ــُب8(  ــبَ ــشَ � ـــه  ل اإالّ   بــ�ــشــيٍء  تَـــجـــِري 

• • •

42
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ـــا ــــــَن  الـــَقـــ�ـــشَ ـــــــــَن الــــــِفــــــراُر م اأيْ
بــــــا)2) وُمــــــَغــــــرِّ قــــاً  ــــرِّ ُمــــ�ــــشْ ِء 

ــــاً ــــب ــــْذَه ــــــــَرى لــــــَك َم ــــــُظــــــْر تَ ــــاانْ ــــَرب ــــْه َم اأو  ـــــاأ  ـــــَج ـــــْل َم اأو 

واْر اهلل  الأَْمــــــــــــــِر  ـــــْم  ـــــلِّ ـــــشَ ــــا� ــــب ــــَرقِّ ــــتَ �ــــــــصَ  بــــــِه وُكـــــــــْن ُم

ــــــْن ــــــكُّ ِم ــــــَف ــــــْن ـــــا تَ ـــــم ـــــلَّ ـــــَق ]23/ب[ولَ ِلـــيَـــْذَهـــبـــا  يـَـــِجــــيُء  ــــــَدٍث  َح

ـــا م ـــزَّ ال ـــــــَزِل  يَ لَـــــْم  ــــــذاك  وك ــــا5(  ــــب ــــقــــلِّ ــــتُ ُم بـــــــاأْهـــــــِلـــــــِه  ُن 

ــــ ـــْي ـــِن ـــَم ـــــــــَذِر  الْ ــــــْن َح ــــــــزداُد ِم با)3)ت تََقرُّ ــــراِر  ـــــ ــــِف ــــال ب ـــــيَــــِة 

ــــْو ـــُب يَ ـــْي ـــشَّ ـــ� ــــْد نَــــعــــاَك ال ــــَق ــــَل ـــاَف ـــبَ ـــيَ ـــشْ اأ� راأ�ـــــشـــــَك  ـــــــــَت  راأي َم 

ــــِوِه ــــْه ــــَل ــــبــــاُب ِب بــــــاَذَهـــــــــَب الــــ�ــــشَّ ــــــوؤَدِّ واأتــــــــى الْـــَمـــ�ـــشـــيـــُب ُم

ـــــــُه ـــــــتَ بْ ــــاوكــــــــفــــــــاَك مـــــــا َجـــــــرَّ ب ــــرَّ ــــــــــرٍئ مـــــا َج ــــُب اْم ــــشْ ــــ� َح

ــْد ال ــُب  طــال ويُــ�ــشــِبــُح  يُم�شي  ــــا10(  ــــبَ ــــَع ــــْت ــــــًى  ُم ــــــنَّ ــــــَع ــــــا ُم ــــــي ُدنْ

ــمـــا واإنَـّ الــــخــــراَب  ـــنـــي  ـــْب يَ ـــي الـــــــَخـــــــراَب ِلــــيَــــْخــــَربــــا11(  ـــن ـــب يَ

• • •

)1)   الدي�ان: �س46. 

)2)   في الدي�ان: »اأين الِمَفرُّ …«. 

)3)   في الدي�ان: »يزداد من حذر …«. 
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43
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

الــَعــِجــيـــ ـــــَن  م ــــَت  ــــْب ــــِج َع ــَت اأْعـــَجـــْبواإذا  ـــ ــاأنْ ــَك ف ــْظ ــِع ــــبـَــِة  لَـــْم تَ

ـــنـــاً َمـــحـــا�ـــشِ ـــــْفـــــَت  َو�ـــــشَ ـــْبواإذا  ـــَع ـــْل ـــــــــَت تَ ـــنَّ فــــاأنْ ـــُه ـــتَ ـــْف ـــالَ خ

ــــ ـــْي اأِخ مــــْن  َب  الــــتَّــــَهــــذُّ ــي  ــغ ــب تَ ْب3(  ـــُه ُمــَهـــــذَّ ــَت ل ــــــَت لَــ�ــشْ ـــَك واأنْ ـ

• • •

44
]الكامل[ وقال)2): 

ــْه ــبُ ــُل ــْط ــُة تَ ــيَّ ــن ــم ــُب وال ــُل ــْط ــــُرُه وتُــَقــلِّــبُــْهالـــَمـــْرُء ي ــــدي ــــاِن تُ م ــــزَّ ـــــُد ال ويَ

ــي ِرْزِقــــِه ـــٍد ف ـــزاِئ ـــْهلــيــ�ــَص الــحــريــ�ــُص ِب ـــبُ ـــبِّ ـــ�ـــشَ ويُ لـــــُه  ـــُه  ـــُم ـــشِ ـــ� ـــْق يَ اهللُ 

ــْن ــــاإنَّ َم ـــاِن ف م ـــزَّ ــنَّ عــلــى ال ــبَ ــتَ ــْع بُْه)3)ال تَ يُْغ�شِ ْن  ِممَّ اأَقــلُّ  مــاُن  الــزَّ ي  يُْر�شِ

ــى ــَل ــِب ال مـــَن  عــلــيــه  اإالّ  اْمــــــرٍئ  ـــْهاأيُّ  ـــبُ ـــْرُق ـــي ُكـــــلِّ نــاحــيــٍة َرقـــيـــٌب يَ ف

ـــُه ُدونَ محالَة  ال  ــصٌ  ــْو� َح ــمــوُت  ال ـــَربـُــْه5(  ــــُه، َكــــِريــــٌه َمـــ�ـــشْ ــــتُ ُمـــــرُّ َمــــذاَق

ــِذْكــِرِه ِب الحديِث  �َشِل�َص  الفتى  ]24/اأ[وتــرى  ــْه  ــبُ ــْرَه يَ ال  ــُه  كــاأنَّ ــِديَّ  ــنَّ ال ــَط  ــشَ َو�

ــِه ــي نـَـْفــ�ــشِ ــى الــفــتــى ف ــَق ــْل ــا يَ ـــرُّ م ــْهواأ�ـــشَ ــبُ ــَل ــْخ مــــاِن وِم ــــاُب الــــزَّ ُه ن ـــزُّ ـــتَ ـــْب يَ

ٍة ــــذَّ ــِب لَ ــاِح ــش ــ� ــــــُربَّ ُمــْلــِهــيَــٍة ِل ـــُدبُـــْهولَ ـــْن ــي َعـــَلـــْيـــِه وتَ ــك ــْب ــا تَ ــه ــتُ ــْي ــَف األْ

ــِه ـــَن اْكـــبَـــِر َهــمِّ ــا ِم ــي ن ــدُّ ــِت ال ــان ـــْن ك ــْهَم ــبُ ــِع ــْت ــا مــا يُ ــه ــبِّ ـــْن ُح ـــُه م ــْت ل ــبَ ــشَ ــ� نَ

)1)   القطعة لي�ست في الدي�ان المطب�ع.

)2)   الدي�ان: �س47. 

بنَّ على الّزمان …«.  )3)   في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »ل تغ�سَ
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ُغُمومها وُطوِل  نيا  الدُّ على  ِبر  فا�شْ ــْه10(  ــبُ ــِج ــْع ــا يُ ـــرى م ــا ُكــــلُّ َمــــْن فــيــهــا ي م

بالفتى ـــُب  تـَــَلـــعَّ نــيــا  الــدُّ زالـــــِت  تَ�ْشُلبُْه)1)مـــا  وَطـــــْوراً  ــُه  لُ ــوِّ ــَخ تُ ــــْوراً  َط

ما كــلِّ  من  باً  ُمتَعجِّ ــزْل  ي ــْم  لَ ــْن  َم ــبُــْه12(  ــــــــاُم طـــــاَل تَــَعــجُّ ـــه االأيَّ ـــي ب ـــاأت ت

• • •

45
]الطويل[ وقال)2): 

نَعيبُها ــحــن  ون ــا  ــي ن ــدُّ ال ــي  ف ــُص  ــ� ــاِف ــنَ ُخُطوبُهانُ ــري  ــْم ــَع لَ ــا   ــاه ــنَ رتْ ــذَّ َح لقد 

ًة ُمــدَّ تـُـقــَطــُع  ــاعــاِت  الــ�ــشَّ تح�َشُب  ــا  َدبيبُها)3)وم ــٌع  ــري �ــش فينا  اأنَّـــهـــا  عــلــى 

ــاَزتــي َكثيبُهاكـــاأنِّـــي ِبــَرْهــِطــي يــحــمــلــون َجــن ــيَّ  ــل ع ــى  ــث ــْح يُ ـــرٍة  ـــْف ُح ــــى  اإل

ـــى متى ــى مــتــى؟ واإل وُغُروبُها)4)َفــَحــتَّــى مــتــى؟ َحــتَّ لي  م�ِص  ال�شَّ ُطُلوُع  ــُدوُم  يَ

والِبلى الموَت  يكرُه  ن  لَِممَّ واإنِّــي  وِطيبُها)5)5(  ــاِة  ــحــي ال ـــُح  ري ــُه  ــعــجــبُ ويُ

ــَرُب ــْه ــَك َم ــْن اِت مــا ِم �َشيُ�شيبُهااأيـــا هـــاِدَم الـــلَّـــذَّ مــا  ــَك  ــْن ِم نَف�شي  تـُــحـــاِذُر 

ــٍع ــَوجِّ ــتَ ـــْن ُمــ�ــشــتــرِجــٍع ُم ـــمَّ ِم ــهــاَفــَكــْم ثَ ــبُ ــحــي ـــيَّ نَ ـــل ـــو ع ـــل ـــْع ـــٍة يَ ـــي ـــاك وب

ـــي ـــن ى تُـــنـــادي واإنّ ــــٍة َحــــــرَّ ــــي ]24/ب[وَداع اأُِجيبُها  ما  ْوِتها  �شَ عْن  َغْفلٍة  لَِفي 

اأنُْف�ٍص بيَن  َمْت  ُق�شِّ المنايا  ــُت  راأي نَ�شيبُها9(  ــنَّ  ــَدُه ــع ب �ــشــيــاأتــي  ونـَـفــ�ــشــي 

• • •

)1)   في الدي�ان: »ما زالت الأيام تلعب …«. 

)2)   الدي�ان: �س48. 

)3)   في الدي�ان: »وما نح�سب ال�ساعات …«. 

)4)   في الدي�ان: »… ثَم غروُبها«. 

)5)   في الدي�ان: »… ويعجبني روح الحياة …«. 
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46
]الكامل[ وقال)1): 

حـــمـــِن ُمـــْنـــَقـــَلـــبُـــْه ــْهُكـــــلٌّ اإلـــــى الـــرَّ ــبُ ــَج َع ــقــ�ــشــي  ــْن يَ مـــا ال  ـــُق  ـــْل ـــَخ وال

ـــُمـــُه وَعـــال ــــلَّ ا�ـــشْ ــــْن َج ــاَن َم ــح ــب ــشُ ُحُجبُْه)2)� َغــْيــبَــُه  َوواَرْت  ــــا  وَدن

ـــــٍة ـــــح ــــــٍة ورائ ـــــــــــــُربَّ غــــــادي ــــاً َهــــَربُــــْهولَ ــــاِرب ــا ه ــه ــن ــــِج م ـــــْم يُــــْن لَ

تـَــكـــنَّـــَفـــُه ـــٍب  ـــشَ ـــ� نَ ذي  ـــــــــُربَّ  نَ�َشبُْه)3)ولَ ُه  ــــــرَّ وَغ الــحــيــاِة  ــــبُّ  ُح

ــُه ــُك ــِل ــْم يَ كــــاَن  ــا  ــمَّ ِم ــاَر  ــش � ـــْد  ق ــْه5(  ــبُ ــَل ــشَ ـــاَر ِلـــَغـــْيـــِرِه � ـــش ـــراً و� ـــْف �ـــشِ

الـــُمـــِحـــبَّ لها ــا  ــي ن ــدُّ ال ــَب  ــاِح ــش تَـــَعـــبُـــْهيـــا � ــنــقــ�ــشــي  ي ال  ــــــذي  الَّ ــــــَت  اأن

ـــٌب ـــشِ اأ� ــهــا  َهــمُّ داراً  ـــلـــْحـــَت  �ُشَعبُْه)4)اأ�ـــشْ ــرٌة  ــي ــث ك ــــُروِع  ــــُف ال ــــمُّ  َج

ــْت ــَرَع ــش � ـــْن  ـــَم ِب ــا  ــه ــتَ ــان ــه ــِت ــشْ ا� ــــْهاإنَّ  ــــبُ ــمــو بـــه ُرتَ ــــْدِر مـــا تَــ�ــشْ ــــَق ــــِب لَ

اأْجـــِنـــَحـــٌة ــمــِل  ــنَّ ــل ل ـــَوْت  ـــتَ ـــشْ ا� َعَطبُْه)5)واإذا  ــــا  َدن ـــْد  ـــَق َف ــَر  ــطــي ي ــى  ــتَّ ح

ــَرُه ــُط ــشْ اأ� هــَر  الــدَّ حــلــْبــُت  ـــي  اإنِّ ـــي َحـــَلـــبُـــْه10(  ـــُف ل ـــ�ـــشْ ـــم يَ ـــُه ل ـــت ـــراأي ف

ــَت وال ــتــطــْع ــا ا�ــشْ ــــــَرَك م ـــَوقَّ َدْه ـــتَ ــــْهَف ــــبُ َذَه وال  ـــُه  ـــتُ ـــشَّ ـــ� ِف تـَـــــْغــــــُررَك 

ــــُه تُ ــــوَّ ـــوى وُق ـــْق ـــتَّ ــى ال ــت ــف َح�َشبُْه)6)َكـــــــَرُم ال ـــُه  ـــنُ وِديْ الــيَــقــيــِن  ــْحــ�ــُص  َم

ــــُه ــــنُ ــــَزيِّ ــــا يُ ــــمَّ ـــى ِم ـــت ـــف ـــِه اأَدبـُـــــــْهِحـــــْلـــــُم ال ـــل ـــْق ـــِة َع ـــي ـــْل وتـَــــمـــــاُم ِح

ـــــــلُّ بــنــي ــــٌة وُك ــــبَ ــــــــــصُ َطــــيِّ ـــْهواالأر� ـــبُ ـــ�ـــشَ اَء فــيــهــا واحـــــــٌد نَ َحــــــــــوَّ

)1)   الدي�ان: �س49 و50. 

)2)   في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… ووارث عينه حجبه«. 

ب: المال.  )3)   النَّ�سَ

)4)   الأ�َسُب: �سّدة التفاف ال�سجر وكثرته حّتى ل مجاز فيه. وا�ستعاره لكثرة الهم�م.

)5)   الَعَطب: الهالك. 

)6)   في الدي�ان: »… وقّرته مح�س اليقين …«. 
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ُرها تُْب�شِ ـــَت  واأن االأمــــوَر  ـــِت  ِايْ ــْه15(  ــبُ ــبَ ــشَ ــــــْدِر مـــا � ـــــاأِت مـــا لَــــْم تَ ال ت

• • •

47
]المن�صرح[ وقال)1): 

ـــهـــا ـــبُ ـــاِر نـــــاَم راِه ـــنَّ ـــل راغبُها)2)َعـــِجـــْبـــُت ل نــــاَم  ـــِد  ـــُخـــْل ال وَجــــنَّــــِة 

ـــ َق الــلَّ ـــوَّ ـــشَ ــي � ــت ــُت لــلــجــنَّــة الَّ ــْب ــِج طــالــبُــهــاَع ـــــــاَم  ن اإذ  اإلــــيــــهــــا  ـــــــُه 

ــمــٍة مـــَن الـــُحـــبِّ  ِلــلــْد ــْل ــي ُظ ــِف ــااإنِّــــي لَ ــه ــبُ ــواك ـقــى َك ــــــُل الــتُـّ ــــا  واأه ــــيَ ُدنْ

ــِه ــِت ــَع ــْق ــبُ ــا ِل ــي ن ــدُّ ــُه ال ــْع ــشَ ــ� ــــْم تَ ــــْن لَ َمذاِهبُها)3)َم نَــْفــ�ــشــِه  عــلــى  ــْت  ــاَق �ــش

الْـ لُه  ــْت  َذلَّ الحادثاِت  �شاَمَح  َمــْن  ـــــــْت لــــُه َمــنَــاِكــبُــهــا5(  ــــــــصُ والنَ اأْر�

ــال َف ــاِة  ــي ــح ال فـــي  داَم  مـــا  ــــْرُء  ــــَم ــاوال ــه ــبُ ــال ــط ــــَفــــكُّ مـــــْن حــــاجــــٍة يُ يَــــْن

ــَقــْت ُخــِل نــيــا كـــذا  لــلــدُّ ــاً  ــب ــَج َع ــا  ي ـــبُـــهـــا7(  ـــــاِدٌق وعـــاِئ مــــاِدُحــــهــــا �ـــــشَ

• • •

48
]مجزوء الكامل[ وقال اأي�صًا)4): 

ــــا ــــه ــــبِّ ــــُح ِب ــــــُت  ــــــي ــــــِل بُ ــــــــــــٌة ِلـــــُمـــــِحـــــبِّـــــهـــــاداٌر  انَ ــــــــــــوَّ َخ

)1)   الدي�ان: �س50. 

)2)   ورد البيت في الأ�سل كما يلي:

هارُبها نــام  ــار  لــلــنَّ ــاعجبُت  ــه ــارُب ــــام ه ــار ن ـــ ــنَّ ــل ــت ل عــجــب

ه: »وفي بع�س النُّ�سخ بيت ت�سّمن هذين البيتين، وه�: وفيه ا�سطراب، وورد على حا�سية الأ�سل ما َن�سُّ

هــارُبــهــا نـــام  لــلــنــار  ـــاَم طــالــُبــهــا«.عجبت  ــِد  ن ـــ ــْل ــُخ وَجـــّنـــِة ال

نيا لبلغته …«.  )3)   في الدي�ان: »… الدُّ

)4)   الدي�ان: �س51. 
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ــــًى ــــل ــــتَ ــــْب ــــــًى ُم ــــــنّ ــــــَع ــــــــــلٌّ ُم ــــهــــاُك ــــِب ــــْل ــــ�ــــشَ ِبــــَعــــطــــاِئــــهــــا وِب

)1)َوِبـــــَخـــــْتـــــِلـــــهـــــا َوُغــــــــُروِرهــــــــا ــــا  ــــه ــــْرِب ــــُق وِب ــــا  ــــِده ــــْع ــــبُ وِب

ــــــهــــــا ــــــا وِبــــــَذمِّ ــــــِده ــــــْم ــــــَح )2)وِب ــــهــــا  ــــبِّ ــــ�ــــشَ وِب ــــا  ــــه ــــبِّ ــــُح وِب

ـــَقـــنـــاعـــٍة ِب تُــــَعــــْن  ــــــْم  لَ اإْن  ـــَك ِبـــُرْحـــِبـــهـــا5(  ـــي ـــل ــــاَقــــْت ع �ــــشَ

ٌة ـــــــــذَّ ـــــــَك لَ ــــي ل ــــ�ــــش ــــَق ــــْن َخـــْطـــِبـــهـــامــــــا تَ ــــــــــَرْوَعــــــــــِة  ِب اإالَّ 

ـــارٍة ـــشَ ـــ� ـــَغ ِب ــــْت  ــــَل ــــبَ اأْق اإْن  )3)]25/ب[7(  ــهــا  ــِب ــَجــْن ِب ــيُّ  ــِع ــنَّ ال ــَح  ــنَ ــشَ �

• • •

49
]الب�صيط[ وقال)4): 

ــْه ــبَ ــْي ــِغ ــاَن وال ــت ــْه ــبُ ــَي وال ــْغ ــبَ يْبَْهاإيَّـــــاَك وال والرِّ ْغياَن  والطُّ ْرَك  وال�شِّ كَّ  وال�شَّ

ــٍة ــْرَدل َخ ِمــْثــقــاِل  ــْن  م ــنُّ  الــ�ــشِّ زاَدَك  ــْهمــا  تَــْقــريــبَ الــمــوَت  ــَك  مــن َب  ـــرَّ ـــَق تَ اإالَّ 

ــٌة ــِرَع ــشْ ــ� ــويــبَــْهَفـــَمـــا بـــقـــاوؤَك واالأيَّــــــــاُم ُم ــاً وتـَـ�ــشْ ــان ــي ــعــيــَدًة مــنــَك اأْح تَــ�ــشْ

تََقلُّبُُه ى  يُْح�شَ لــو  ْهــِر  لــلــدَّ واإنَّ  تَْقليبَْه4(  مــنــَك  ــٍن  ــْي َع ـــِة  َطـــْرَف ـــلِّ  ُك ــي  ف

• • •

)1)   في الدي�ان: »… وبخلبها وغرورها«. والختل والخلب: المخادعة. 

)2)   في الأ�سل: »وبحمدها وب�سّبها« َوْهٌم من النا�سخ.

 .»… 
ّ
)3)   في الدي�ان: »�سّح النَّعي

)4)   الدي�ان: �س51. 
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50
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

مــــا ـــــــــَوِب الــــزَّ ـــى نُ ـــل ــــْر ع ــــِب ــــشْ ـــــْها� ـــــِب ـــــلُّ ـــــَق وتَ ـــــــــِه  ـــــــــب وَريْ ِن 

ــــ ـــْت ـــَع تَ ـــــْن  ـــــَم َف تـَـــــْجــــــَزَعــــــنَّ  ـــْهال  ـــِب ـــتُّ ـــَع تَ ـــــُل  ـــــشْ َو� داَم  ــــَب  ــــتَ ـ

ــــُب الـــَكـــَفـــا ــــَل ـــــَرُف الـــفـــتـــى َط ـــْه�ـــــشَ ـــِب ـــشَ ـــ� ـــْك َم فـــــي  ـــــٍة  ـــــفَّ ـــــِع ِب ِف 

ــِه ــِك ــي ــل َم ـــِم  ـــشْ ـــ� ـــَق ِب ـــى  ـــش ـــْر� يَ ــــْه4(  ــــِب ــــَل ــــْط ـــــاًل فـــــي َم ـــــمِّ ـــــَج ـــــتَ ُم

• • •

)1)   الدي�ان: �س52. 
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ـاء باب الـتَـّ

51

]الكامل[ وقال)1): 

ـــوُت ـــُف يَ نـَــــــراُه  ـــا  ــــادُر م ــــب نُ ـــــْم ال  ــوُتِل ــُم ــنَ ــشَ � ـــا  ـــن اأنَّ ــُم  ــل ــع ن ـــُن  ـــْح نَ اإْذ 

الَّــتــي ـــَل  �ـــشُ والـــرُّ اهللَ  يُــــواِل  ـــْم  لَ ـــْن  ـــاُغـــوُتَم ـــُه الـــطَّ ـــيُّ ـــَول ــْت لـــُه َف ــَح ــ�ــش ن

ــاً ــب ــجــائ ـــا يـَـــــــَرْوَن َع ـــنَّ ــُكــوُتُعـــَلـــمـــاوؤنـــا ِم ــروَن �ــشُ ــشِ ــ� ــْب ــا يُ ــــُم عــلــى م َوُه

ــِك َزواِلـــهـــا ــا بــَو�ــشْ ــي ن ــدُّ ــُم ال ــُه ــي ــِن ــْف َمْبُهوُت)2)تُ ــا  ــروره ــُغ ب َفــَجــمــيــُعــُهــْم 

هواِت ما َمْن يَ�ْشمو اإلى ال�شَّ وبَح�ْشِب  ـــوُت5(  ـــُق ـــَهـــواتـــِه ويَ ــِه ِمــــْن �ـــشَ ــي ــف ــْك يَ

ــوِت الَّــــذي نـَــَزلـــوا بــِه ــم ـــــْرَزَخ ال ــا بَ ]26/اأ[ي ــوُت  ــُف ُخ ثَـــراُه  فــي  ــــوٌد  ُرُق ــُم  ــُه َف

َحْبُلُه ُل  يُو�شَ كــاَن  ْن  ِممَّ ِفيَك  كْم  َمْبتُوُت)3)7(  ــُه  ــُل ــْب وَح بــعــُد  ــاَر  ــش � قـــْد 

• • •

52
]المن�صرح[ وقال)4): 

ــــْت ــــِربَ ــــْد َخ يــــاِر ق ـــي بــــالــــدِّ ـــن ـــاأنّ ــْتك ــِكــبَ ـــْد �ــشُ ـــوِع الـــِغـــزاِر ق م ـــدُّ ـــال وب

يا واْجتَْحِت  جرْحِت  بَــْل  ال  ْحِت  ــْتَف�شَ ــبَ ــِل ــِك قــــْد َك ــي ــل ـــــااًل ع ـــا رج ـــي ُدن

ــٌة ــي ــان اُر ف ــــــــــدَّ ــــوُت َحــــــقٌّ وال ــــم َك�َشبَْت)5)ال بما  تُــجــزى  نـَـْفــ�ــٍص  ـــلُّ  وُك

)1)   الدي�ان: �س35. 

)2)   مبه�ت: من َبَهَتُه، اإذا اأده�سه وحيره. 

)3)   مبت�ت: مقط�ع، ُم�ستاأ�سل. 

)4)   الدي�ان: �س55-54. 

)5)   اأفاد من ق�ل تعالى في �س�رة غافر 17: {  }. 
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ـــٍة ـــنَ ـــفِّ ـــَع ـــٍة ُم ـــف ـــي ــــــْن ِج ــــــِك ِم ــــا لَ ُطـــِلـــبَـــْتي اإذا  لــهــا  ـــاٍع  ـــن ـــت اْم اأيُّ 

عــاكــَفــًة ـــواُة  ـــُغ ال عليها  َظـــلَّـــْت  َرِكبَْت)1)5(  ــا  م ـــواُة  ـــُغ ال ــي  ــال ــب تُ ـــا  وم

ــًة ــش ــ� ــغِّ ــنَ ـــــــَزْل ُم ــــْم تَ ـــي ل ـــت ـــــَي الَّ ــْتِه ــبَ ــِل ــتُ اْح اإذا  ــا  ــي ن ــدُّ ال َدرُّ  َدرَّ  ال 

اأْحـــ المطالُب  تَ�ْشُهُل  ــْن  َم النَّا�ِص  ــُعــبَــْتفي  ـــمــــا �ــشَ ـــيـــانـــاً عــلــيــِه وُربَـّ ـ

بـــُمـــْدِرِكـــهـــا ـــٍة  ـــاج ح ذي  ـــــلُّ  ُك ـــا  ــْتم ــبَ ــَل ـــاُل مـــا َط ـــن ـــٍد ال تَ ــــْن ي ــــْم ِم َك

ــْت ــَح ــَم ـــمـــا َج ــصِ ُربَّ ــ� ــْف ــنَّ ُة ال ــــرَّ َغَلبَْت)2)و�ــــشِ ــا  ــم ُربَّ الــنَّــفــ�ــِص  ــوُة  ــْه ــشَ و�

ُمْقتَِنعاً الَكفاُف  يَ�َشْعُه  ــْم  لَ ــْن  َم ــا بــمــا َرُحـــبـَــْت10(  ــي ن ــدُّ ــْت عــلــيــِه ال ــاَق ــش �

ــْد ــتَــقــيــُم لــــُه  ال ـــمـــْرُء تَــ�ــشْ ــمــا ال ــن ــْي ــَقــَلــبَــْتوبَ انْ اإِذ  ــتـَـهــى  ا�ــشْ مــا  على  ــا   ــي ُدنْ

ـــ ــا  الْ ــه ــي َعـــْيـــٌن راأيـــــُت ب ــن ــت ــَذبَ ــا َك ـــْتم ـــَذبَ ـــمـــا َك اأْمـــــــواَت  والــعــيــُن ُربَّ

ــٌع ــِط ــَق ــْن ُم والــَعــْيــ�ــصُ  ــصٍ  ــ� ــْي َع ]26/ب[واأيُّ  ـــْت  ـــبَ َذَه ٍة  ـــذَّ ـــَل ِل َطــْعــٍم  واأيُّ 

ــَدا ب الُم�ْشتَْع�شميَن  ُعـــُقـــوِل  ــــَح  ــبَــْتَويْ نـَـ�ــشِ ــٍب  ــ�ــشَ ــْن َم اأيِّ  ــي  ف لِّ  الــــذُّ ِر 

وَمــْن منها  نتقا�َص  االإِ ــِرُم  يُــْب ــْن  َم الْتََهبَْت)3)15(  اإذا  ــهــا  ــرانَ ــي ِن ــُد  ــِم ــْخ يُ

ــهــا ــب ــائ ــ�ــشَ ـــــْن َم ــــِه ِم يْ ــــزِّ ــــَع ــــــْن يُ ــْتوَم ــبَ ــَك نَ اإذا  نــيــا  الــدُّ ــُل  ــي ــق يُ ـــــْن  وَم

ـــٍة ـــبَ جـــاِل ــرِّ  لــلــ�ــشَّ ــــٍن  ــــْي َع ُربَّ  ــْتيـــا  ــبَ ــَل ــقــى بــمــا َج َفــِتــْلــَك َعـــْيـــٌن تَــ�ــشْ

الـ َحلَّت  وقد  غفلٍة  في  والنَّا�ُص  ـــْت18(  ـــَربَ ـــتَ اق اأو  ــا  ــه ــت وق ـــي  ف اآجــــــاُل 

• • •

ال.  )1)   الُغ�اة، جمع غاٍو: وه� ال�سَّ

ة النَّْف�س: ن�ساطها.  رَّ )2)   �سِ

عر.  )3)   قطعت همزة »النتقا�س« ل�سرورة ال�سِّ
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53
]الوافر[ وقال)1): 

ــْيــُت ــيــُت الــمــوَت ِفــيــمــا قـــْد نـَـ�ــشِ ـــوُتنَــ�ــشِ ـــُم يَ اأحـــــــداً  اأرى  ال  ــــي  ــــاأنِّ َك

َحــيٍّ ُكــلِّ  ــَة   غــاي ــمــوُت  ال ــ�ــَص  ــْي األَ ـــوُت2(  ـــُف يَ ـــا  اأبـــــــــاِدُر م ـــي ال  ـــا  ل ـــم َف

• • •

54
مل[ ]الرَّ وقال)2): 

ــْر يـَـُمــْت ـــْن يَــْكــبَ ــْر وَم ــــــْت)3)َمـــْن يـَـِعــ�ــْص يَــْكــبَ اأتَ ــــْن  َم ــي  ــال ــبَ تُ ــا ال  ــاي ــن ــم وال

ـــْد َدَرَجــــــْت مـــْن َقــْبــِلــنــا ــــْم ق ــْتَكـــْم وَك ــ�ــشَ ــــْد َم ــــــروٍن َق ــــــُروٍن وُق ــــْن ُق ِم

ــبــا ـــا الـــَمـــْغـــروُر مـــا هــــذا الــ�ــشِّ ـــه ــْتاأيُّ ــَه ــتَ ــُه النْ ــن ــَص ع ــ� ــْف ــنَّ ــَت ال ــْي ــَه ــو نَ ل

ـِـَلى والب َجــْهــاًل  الــمــوَت  ــَت  ــي ــشِ ــ� لََهْت)4)اأنَ ــْد  ق عــنــُه  ــَك  نـَـْفــ�ــشُ ــْت  ــَل و�ــشَ

واأًذى ـــــالٍء  بَ داِر  فـــي  نــحــُن  وَعنَْت)5)5(  ـــــاٍء  ـــــنَ وَع ــــاٍء  ــــَق و�ــــشَ

ــِه ـــُت الـــــمـــــْرُء  ب ـــبُ ـــْث ـــا يَ ]27/اأ[َمـــــْنـــــِزٌل م ثَــبَــْت  اإْن  قــلــيــاًل  اإالَّ  ــمــاً  ــاِل �ــشَ

ــُه نـــيـــا ل ـــاُن فـــي الـــدُّ ـــش ـــ� ــا االإنْ ــم ــنَ ــْي ــْتبَ ــَف َخ اإْذ  ـــِرعـــاٌت  ُمـــ�ـــشْ َحــــَركــــاٌت 

ــا ــه ــاِن ــكَّ ــشُ ـــا عـــلـــى � ـــي ن ـــدُّ ـــْتاأبـَـــــــِت ال اأبَ ــا  م اإالّ  ــ�ــصِ  ــْق ــنَّ وال ـِـَلى  الب ــي  ف

ـــٍة ـــَغ ـــْل ـــــاُع بُ ـــــتَ نــــيــــا َم ـــمــــا الــــدُّ َزَجْت)6)اإنَـّ نيا  الدُّ فــي  ــَت  ــْي َزجَّ َكْيَفما 

)1)   الدي�ان: 55. 

)2)   الدي�ان: 56-55. 

)3)   في الدي�ان: ».. ما اأتت«. 

)4)   في الدي�ان: ».. عنه ولهت«. 

ة.  قَّ )5)   الَعَنُت: الم�سَ

)6)   يقال: زّجيت اأّيامي: اأي دفعتها بق�ت قليل.
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ــْن ِم ــَف  ــشَ ــ� اأنْ اْمـــــراأً  اهللُ  ــــَم  َرِح �َشَكْت)1)10(  اأو  خــيــراً  ــال  ق اأو   ِه  نف�شِ

• • •

55
]الكامل[ وقال)2): 

الُم�ْشبَعاِت ــقــوِل  ــُع ال َذوي  َدرُّ    ِ هاِت)3)هلِلَّ التُّرَّ حديث  في  جميعاً  اأخــذوا 

ِكَلْيهما ــِجــَديــِن  الــَمــ�ــشْ َوَربِّ  ــــا  اِت)4)واأَم اِق�شَ الرَّ وَربِّ  ِمنًى  وَربِّ  ــا  واأَم

والْـــ ــتَــاِر  االأ�ــشْ ِذي  البَْيِت  وربِّ  الُم�ْشَعراِتواأَمـــا  والَهدايا  وَزْمـــَزَم  ـَم�ْشعى 

ــا وَم ــا  ــي ن ــدُّ ال ـــُه  ل ــْت  ــَق ــِل ُخ ــــذي  الَّ ــفــاِتاإنَّ  الــ�ــشَّ ـــِن  َع ــلُّ  ــج تَ لـَــنـــاِزلـَــٌة  فيها 

ِه ِلنَْف�شِ اللَّبيُب  ــُل  ُج ــرَّ ال َفْليَْنُظِر  اآِت5(  بـُـــدَّ  ال  كــائــٌن  ُهــــَو  مــا  ــُع  ــَجــمــي َف

بِغْبَطٍة تَعي�َص  اأْن  ــَك  ل ـــَدا  بَ مــا  الَمماِتِعــ�ــْص  ِمَن  ويَل  الطَّ الَمْحيا  ــَرَب  اأْق ما 

َدَوا وَعـــْن  ــروِر  ــُغ ال َداِر  ــْن  َع ــاِتَفــتـَـجــاَف  ــحــاِدث ــل ــاً ل ــع ــوقِّ ــتَ ــيــهــا وُكــــْن ُم ِع

ــا �ــشَ والــدَّ الَمنابِر  َذوو  الــُمــُلــوُك  ـــَن  الُم�ْشِرفاِت اأيْ وِر  والُق�شُ والَع�َشاِكِر  ِكــِر 

ــاِت َفـــَمـــْن لــهــا والــَغــاِديــا ــي ــه ــْل ــُم افناِت)5)وال ال�شَّ الِجياِد  ِمَن  اِئحاِت  الرَّ ِت  

َفنَاِدِهْم التُّراِب  اأْطباِق  بَْيَن  ُهــْم  ]27/ب[10(  الخاوياِت  الَخاِلياِت  ياِر  الدِّ اأْهَل 

ا�ْشتَقْر َحــْيــُث  ُمــْخــِبــٍر  ــْن  ِم ِفــْيــُكــُم  ــْل  الــبــالــيــاِتَه ــاِم  ــظ ــِع ال اأْرواِح  ــــراُر  َق َر 

ــمــا لَـــِبـــَث الـــَعـــوائـــُد بَــْعــَدُكــْم ــلَّ ــَق ــَل ــمــا َذَرَفـــــْت ُعــيــوُن الــبــاكــيــاِتَف ــلَّ ــَق ولَ

)1)   في الدي�ان: ».. اإذ قال خيراً ..«. 

)2)   الدي�ان: 73-72. 

)3)   في الدي�ان: ».. العق�ل الم�سعبات ..«، والتُّّرهات: الأباطيل. 

)4)   في الأ�سل: »..كالهما..« َوْهٌم. 

افنات: الّتي قامت على ثالث، وثنت �سنبك يدها الرابع.  )5)   الجياد ال�سّ
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ــِه ــاِت ــب ــك نَ ــى  ــل ــى ع ــق ــْب يَ هــــُر ال  ــــدَّ اِمخاِت)1)وال ال�شَّ ا�ِشيَاِت  الرَّ الِجباِل  مُّ  �شُ

َرْحــمــًة اأ�ــشــبَــَح  اهللَ  يَْخ�شى  كــاَن  ــيــَن وَرْحــــمــــًة لــلــمــوؤمــنــاِتَمــْن  ــلــمــوؤمــن ل

َفنَا تَْبقى  ــرًة  َذخــي اأَرْدَت  واإذا  اِلحاِت15(  ال�شَّ البَاقياِت  خــاِر  ادِّ في  ِف�ْص 

فاإنَّما ا�شتطْعَت  ما  الِقيامَة  وَخِف  الُمْخباآِت16(  َك�ْشِف  ــوُم  ي الِقيامِة  ـــْوُم  يَ

• • •

56
]الطويل[ وقال)2): 

ــِرِه ــِذْك ــو َحـــيٌّ ب ــٌت وه ــْي َميُِّتِمـــَن الــنَّــا�ــِص َم الــنَّــا�ــِص  فــي  ـــَو  وْه �َشِليٌم  وَحـــيٌّ 

نا�ِشٌر ْكــُر  والــذِّ مــاَت  َقــْد  الَّـــذي  ــا  يـُـْنــَعــُتفــاأمَّ الَف�شُل  بــه  عــقــٌب  ــُه  ل ــٌت  ــْي ــَم َف

ِذْكـــُرُه ــاَت  م ــْد  وق ي  يُْم�شِ ـذي  الَـّ ـــا  ــــَوُتواأمَّ ـــُه وهــو اأْم ـــنَ ــُق اأْفــنَــى ِديْ ـــ ــَم ــاأْح ف

ــان عــاِقــاًل ــْن ك ــَم ــِرُب اأْمــثــااًل ِل ــاأ�ــشْ ــُت�ــش ــيَّ ــبَ ُم َرِويٌّ  ـــي  ـــنِّ ِم ــا  ــه ب ــُر  ــي ــشِ ــ� يَ

و�شاِعٌر َخطيٌب  َقْومي  ِمن  زاَل  وما  ُمتَثبُِّت)3)5(  ــٌل  ــا�ــشِ ف ــــْدٍل  َع وحـــاِكـــُم 

�َشليُمها يُْرجى  لَْي�َص   ــصٍ  اأْر� وَحيَُّة  تَتََفلَُّت)4)6(  اأْعـــداِئـــهـــا  اإلــــى  ـــَراهـــا  تَ

• • •

57
]الطويل[ وقال)5): 

مَّ الجبال ..«.  هر ل ُيبقي .. �سُ )1)   في الدي�ان: ».. والدَّ

)2)   الدي�ان: 72. 

)3)   في الدي�ان: ».. فا�سل متثّبت ..«. 

ليم: اللَّديغ.  )4)   ال�سَّ

)5)   الدي�ان: 74. 
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ــَك تُــْفــَلــُت ــا لــعــلَّ ــي ن ــدُّ ـــَن ال ــْف ِم ــفَّ ــَخ ]28/اأ[تَ تُْفِلُت)1)  اأظــنُّــَك  ال  فاإنِّي  واإالَّ  

قــاِطــٌع لــلــَجــْهــِل  ــَم  ــْل ــِح ال اأنَّ  ـــَر  تَ ــــْم  ُم�ْشِكُتاألَ للَغيِّ  ــِد  �ــشْ الــرُّ ــاَن  ِلــ�ــشَ واأنَّ 

�َشْكَرٌة الموت  �َشْكَرِة  ِمْن  ــِرٍئ  اْم يُْفِلُت)2)ِلُكلِّ  الموِت  �َشْكرِة  ِمْن  اْمِرٍئ  واأيُّ 

َعْينُُه الموِت  مَع  ْت  َقرَّ ِلَمْن  َعِجْبُت  تُْنِبُت4(  ــصُ  االأْر� َظلَِّت  ما  دى  الــرَّ ِد  ِلَح�شْ

• • •

58
]الكامل[ وقال)3): 

َفــَهــاِت الــحــيــاِة  فــي  تَــْطــَمــُع  ــَت  ــْن ُك ــَك �ــشــاَر فــي االأْمـــواِتاإْن  ــْن اأٍب ل ِم ــْم  َك

ـِـَلى الب ِمــَن  الجديَد  يَء  ال�شَّ ـــَرَب  اأْق اآِتما  ــــَو  ُه مــا  ــــلَّ  ُك ــــَرَع  ــــشْ واأ� ـــاً  ـــْوم يَ

َعْمـ ــُن  ــْح ونَ ــاُر  ــه ــنَّ وال ــُل  ــَم ــْع يَ ــُل  ــْي ــلَّ ــالِتال ــَف ــَغ ــِل ال ـــ ــَف ــاأْغ ــا يـَــْعـــَمـــالِن ب ــَم ـ

ــًة ــيَّ ــِط َم ـــاَن  م ـــزَّ ال ــذ  ــخ اتَّ ــــذي  الَّ ــا ذا  ــرُة الـــَعـــثـَــَراِتي ــي ــِث ـــاِن َك م ـــزَّ ــا ال ــط وُخ

ٌة ُحجَّ ــَدك  ــْن ِع ولي�َص  تــقــوُل  ــاذا  م اِت)4)5(  اللَّذَّ ُم  ـــدِّ ـــَه ُم ـــــاَك  اأتَ َقـــْد  لَـــْو 

تُِجْب ــْم  ــَل َف �ُشِئْلَت  اإذا  تــقــوُل  َغَمراِت)5)اأَوَمــــا  فــي  ـــَت  واأن ــَت  ــْي ُدِع واإذا 

ــًة ــلَّ ــَح َم َحـــَلـــْلـــَت  اإذا  تـــقـــوُل  ـــــا  ــاِتاأَوم ــق ــِث ـــهـــا ب ـــِل ـــقـــاُت الأْه ـــثِّ ــَص ال ــ� ــي ل

ــذاً ــاِف ــقــوُل ولــيــ�ــَص ُحــكــُمــَك ن ـــاِتاأَومــــا ت ـــِرك ـــتَّ ــــَن ال ـــُه م ـــُف ـــلِّ ـــَخ ــا تُ ــم ــي ِف

ـــبَّ ر�ــشــاَك َعــْنــَك بــَخــارٍج ــْن اأَح ــا  َم ـــراِتَِم ــُه َحـــ�ـــشَ ــشُ ــ� ــف ـــَع ن ـــَقـــطَّ ـــى تَ َحـــتَّ

)1)   في الدي�ان: ».. ل اأظنُّك تثبت«. 

)2)   اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة ق 19: {  }. 

)3)   الدي�ان: 57-56. 

)4)   في الدي�ان: ».. منّغ�س اللّذات«. 

)5)   في الدي�ان: »..الغمرات«. 
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ــهــواِت10ِ( ُزْرُت الُقبُوَر ُقبُوَر اأْهِل الُمْلِك في الْد ــ�ــشَّ ــي ال ـــِع ف تْ ـــرَّ ُدنـــيـــاواأهـــِل ال

ــارٍب ـــٍل وَمــ�ــشَ ـــاآِك ـــوَك م ـــُل ـــوا ُم ]28/ب[كـــانُ ــراِت  ــِط َع ــــٍح  وَروائ ــ�ــٍص  ــالِب وَم

الُك�َشا مـــَن  َعــريــَن  ــاٍد  ــش ــ� ــاأْج ب ُمْنَعِفراِت)1)فــــاإذا  ــْرِب  ـــ ــتُّ ال فــي  وبـــاأْوُجـــٍه 

َجماِجٍم َغــيــَر  االأْر�ــــصُ  منها  ــِق  ــْب تُ ـــراِتلَــْم  ـــِخ ــــٍم نَ ــــُظ ـــوُح واأْع ـــُل ــصٍ تَ ــ� ــْي ب

ــٌر ــَظ ــْن ــَم لَ َعــِلــْمــَت  مــا  ــَر  ــاب ــمــق ال الَعبَراِت)2)اإنَّ  ــُج  ــيِّ ــَه ويُ جا،  ال�شَّ يُفني 

بُقْدَرٍة الِعباَد  َقَهَر  َمــْن  �ُشْبحاَن  ــِر الــحــركــاِت15ِ(  ــا�ــشِ ــكــوِن ون بـــاري الــ�ــشُّ

• • •

59
]الطويل[ وقال)3): 

ــاُت ــحَّ ــِل ــنــا ُم ــْي ـــْت ُمــقــيــمــاٌت َعــَل ـــحَّ ــاُتاألَ ــثَّ ــِح ــتَ ــشْ ــ� ــا ُم ــن ــــــــاٌم ب لَـــيـــاٍل واأيَّ

ٍة ــــذَّ ــــلِّ لَ ــــى ُك ــا اإل ــي ن ــدُّ ــــَن ال ـــِحـــنُّ ِم مــــاِن َكــِثــيــراُتنَ ـــكـــنَّ اآفـــــاِت الــــزَّ ولَ

نُوا وتََح�شَّ ــيَّــدوا  �ــشَ ــوٍك  ــُل ُم ــْن  ِم فــاتـُـواوَكـــْم  وال  �َشْيئاً  ــــاَم  االأيّ �َشبُقوا  َفــمــا 

بِغْبَطٍة ـــنـــا  َراأيْ قــْد  اأُنـــا�ـــصٍ  ـــْن  ِم مــاتُــواوَكـــْم  ِغْبطتهْم  ــِد  ــْع بَ ـــْن  ِم ولَــكــنَّــهــْم 

كاأنَُّهْم َحتَّى  ــاُء  ــيَ االأْح ــَل  ــَف اأْغ لـَـَقــْد  ــــواُت5(  اأْم اهلِل  طــاعــِة  ـــْن  ِم ــوا  ــل ــَف اأْغ بما 

ـــــُه اأنَّ اآَدَم  ـــــَن  اب ـــــرَّ  َغ ُربَّــــمــــا  ــاُتاأال  ــق ــي ــِه وِم ــي ــى عــل ــف ــْخ ٌة تَ ــــُه ُمــــــدَّ لَ

ــُه ــ�ــشَ ــْف ــا يُــَعــلِّــُل نَ ــي ن ــدُّ ــي ال ــن و�َشاعاُت)4)وُكــــلُّ بَ ــاٌت  ــب َذاه ــهــوٌر  �ــشُ ــرُّ  ــُم تَ

البَلى اإلـــى  تَــواَفــوا  اأْمــالكــاً  اإنَّ  ـــي  اآفاُت)5)اأِخ الَعْي�ِص  ة  ُمــدَّ في  لَُهْم  وكانْت 

)1)   الُك�سا، واحدها الك�س�ة: اللبا�س. 

)2)   في الدي�ان: ».. يهدي ال�ّسجا ..«، وال�ّسجا: الُحزن. 

)3)   الدي�ان: 58. 

)4)   رواية العجز في ط: ».. بَمرِّ �ُسهوٍر وهي للعمر اآفاُت« . 

)5)   في ط: ».. العي�ش اآيات« . 
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ــاِدٌل ــن َج عليهْم  ــْت  ــشَّ ُر� اإْذ  ـــَر  تَ ُمقيماُت)1)األَــــْم  َطــويــٌل  لـُـْبــٌث  تَْحتها  لُهْم 

ِهِ ُم�ْشتََقرِّ في  الخيَر  وابِْغ  رَّ  ال�شَّ َدِع  ]29/اأ[10(  ــاداُت  ع رِّ  ولل�شَّ ــاداٌت  ع َفِللَخْيِر 

ُه ــاٌل تـَـُعــدُّ ــيــاَك م ــْن ُدن ــَك ِم ــا لَ وَم وتَــْقــتــاُت11(  منها  تـُـْعــِطــيــِه  مــا  ــِر  ــْي َغ على 

 60
]الطويل[ وقال)2): 

ـــَن االإْخـــــــواِن ُكــــلَّ ُمــــواِت ـــْرَف عــن َعــثَــراتــياأُِحـــــبُّ م ــُغــ�ــصُّ الـــطَّ ــــيٍّ  يَ وِف

ــي َحــــيَّــــاً وبـــعـــد َوفـــاتـــييُــوافــُقــنــي فـــي ُكــــلِّ خــيــٍر اأُريـــــــُدُه ــن ــُظ ــف ــح ويَ

ــْبــتُــُه ـــي اأ�ــشَ ــَت اأنِّ ــْي ـــْن لــي بــهــذا ؟ لَ ــنــاِتوَم ـــَن الــَحــ�ــشَ ــا لـــي  ِم ــُه م ــْمــتُ َفــقــا�ــشَ

اأَقلَُّهْم َفكان  ــي  ــوان اإْخ فَّْحُت  تَ�شَ ــقــاِت4(  ــــُل ِث ــــــواِن اأْه عــلــى كـــْثـــَرِة االإْخ

• • •

61
]الكامل[ وقال)3): 

ــذاِت ــلَّ ال ـَة   ـِْغ�شَ ب ـــــوؤاَدَك   ُف ـــِرْب  ـــــواِتاأ�ـــشْ ـــوَل مـــنـــازِل االأْم ـــُل ــــــْر ُح واْذُك

ٌة لـَــــذَّ ــــاِدَك  ــــع َم َعـــــْن  ــَك  ــنَّ ــي ــه ــل تُ ــراِتال  ــشَ ــ� ــَح تــفــنــى وتُــــــورُث دائــــَم ال

قـــاِنـــٌع َزهـــيـــٌد  غـــــداً  ــد  ــي ــع ــشَّ ــ� ال االإْخبَاِت)4)اإنَّ  بــاأْحــ�ــشــِن  ــــَه  االإل ــَد  ــبَ َع

ــورهــا ــُه ــَط ــا ب ــه ــت ــَوق ــالة ِل ــشّ ــ� الِمْيقاِت)5)اأِقـــــِم ال ــاُوُت  ــف تَ الل  ال�شَّ وِمـــَن 

)1)   الجنادل: الحجارة. 

)2)   الدي�ان: 59. 

)3)   الدي�ان: 59. 

)4)   الإْخبات: الخ�س�ع والّت�ا�سع. 

)5)   اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة الن�ساء103 : {  }. 

Ehtibal_Book.indb   84 12/9/09   3:26 PM



85

فاْجَعـَلْن َربِّــَك  بــِرْزِق  اتَّ�شْعَت  واإذا  ـــــدقــاِت5(  ِمـــْنـــُه االأَجـــــلَّ الأْوجـــــِه الــ�ــشَّ

ـــارًة ـــِد ت ـــاع ـــي االأب ـــَن وف ـــي ـــَرب ــي االأْق ــَلــواِتف الــ�ــشَّ ـــُة  ـــريـــنَ َق كــــاَة  ــــزَّ ال اإنَّ 

عــاً ــرِّ ــب ــت ُم ــــِه  الأْهــــِل الــــِجــــواَر  ــحــاجــاِتواْرَع  ـــَن ال ــوا م ــبُ ــاِء مــا طــل ــ�ــش ــَق ب

تَ�َشلُّطاً ُرزْقَت  اإْن  َجناَحَك  واْخِف�ْص  وَهنَاِت)1)8(  َهــٍن  عن  َك  بنَْف�شِ واْرَغـــْب 

62
]الوافر[ وقال)2): ]29/ب[ 

ـــد اأُِتـــيـــتَـــا ـــي اأَُهــــْيــــِلــــَك ق نُِعيتاكــــاأنَّــــَك ف ــد  ق ـــَك  ـــَح َويْ الـــِجـــيـــراِن  ـــي  وف

ـــهـــُم َغـــِريـــبـــاً ـــنَ ـــْي ـــَت بَ ـــن ــــَك ُك ــــاأنَّ �ُشقيتاك قـــْد  ــاً  ــْرف ــشِ � الـــَمـــْوِت  بــكــاأ�ــِص 

ــراً ــْف َق مــنــَك  الم�شاكُن  ــِت  ــَح ــبَ ــشْ ــا َغــنــيــتــاواأ� ــه ــي ـــــْم تـــُكـــْن ف ــــَك لَ ــــاأنَّ ك

ــاٌم ــه ــشِ ــا � ــه ــك والــــُحــــتُــــوُف ل ُرِمْيتا)3)كـــاأنَـّ قــد  ــَك  ــِم ــْه ــ�ــشَ ب ـــٌة  َق ـــوَّ ـــَف ُم

ــْرداً َف ُخِلْقَت  ُخِلْقَت   اإْذ  ـك  واإنَـّ ــا5(  ــت ــْي ُدع اإذا  تُـــِجـــيـــُب  ــــــٍل  اأَج اإلـــــى 

ــي ــال ــي ــلَّ ــــَك ال ـــــــٍل تُــــَعــــدُّ ل ـــــى اأَج ــااإل ــت ــي ــِن َف تــــهــــا  ِعــــدَّ ـــــَت  ـــــي ُوفِّ اإذا 

ــا ــاي ــمــن ـــه ال ـــى تُـــَغـــاِفـــ�ـــشُ ـــتً ــــــلُّ َف بَِليتَا)4)وُك ــا  كــم مــــاُن  ــــزَّ ال ويُــْبــلــيــِه 

�َشْجواً يَْبكيَك  ُمــوَجــٍع  ــْن  ِم َفــَكــْم  ــا لَــِقــيــتــا8(  ــم ـــــوؤَاِد ب ـــــُف ــــُروِر ال وَمــــ�ــــشْ

• • •

رور والَف�ساد.  )1)   الَهُن: الَفْرج. والَهَنات: ال�سُّ

)2)   الدي�ان: 60. 

هَم: و�سعه في الَ�َتر ليرمي به.  َق ال�سَّ )3)   َف�َّ

)4)   ُتغاف�سه: تاأخذه على غّرة. 
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63
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ــــُل مــــا لـَـــِزْمــــتــــا ــــش ــــ� ــاالــــخــــيــــُر اأف ــت ــْم ــِع ـــــُث مــــا َط ـــــبَ ــــرُّ اأْخ والــــ�ــــشَّ

ــــ ــى الْ ــل ــِلــمــوا ع ـــا �ــشَ ــا�ـــصُ م والـــنَـّ
�َشِلْمتا)2) فــقــد  ــــَك  ــــْن ِم ــــــــاِم  اأيَّ

ـــــــٌظ ـــــــَواِع ــــــــاُن َف م ــــــــزَّ ــــــــــا ال َفــِهــْمـــــتــااأمَّ اإْن  لـــــَك  وُمـــــبَـــــيِّـــــٌن 

ــــَك بــــاالأُمـــــــــو ــــِم ــــْل ــــِع ـــــى ب ـــــَف ــاوَك ــت ــْم ــِل َع بــمــا  ـــَت  ـــْع ـــف ـــتَ انْ اإِن  ِر 

ـــ ــي َر�ــشِ اإْن  ُب  ـــذَّ ـــَه ـــُم ال ـــــَت   اأن ]30/اأ[5(  ــا  ــت ــِرْم ُح ومــا  ـــــَت  ُرِزْق بما  ـــَت 

الـــتُّـــقـــى ــــوا  ــــبُ ــــَل َط االأُلـــــــــى  ـــااإنَّ  ـــتَ ـــْم ــــــــــَت ِن ــــظــــوَن واأن ــــقَّ ــــيَ ــــتَ يَ

ـــْب ـــ�ـــشِ تُ لَــــــْم  واإالَّ  ــــْن  ـــااأْحــــ�ــــشِ نَـــِدْمـــتَ ـــْن  تـُــْحـــ�ـــشِ لـَــــْم  اأنـــــَت  اإْن 

اْمــــــــِرٍئ ـــى  عـــل ــــَت  ــــْم ــــِق نَ ــــا نَــِقــْمــتــاواإذا  ــــْب م ــــاِن ــــَج ُخــــُلــــقــــاً َف

َخــْلــَقــُه ـــَك  ِلــــَربِـّ ــــــــْم  واْرَح َرِحْمتا)3)10(  اإْن  َفـــَلـــيـَــْرَحـــَمـــــــنَّـــَك 

ـــــ الْ ـــــَن  م تَــــُكــــْن  ــــنَّ   ــــَم ــــِل ــــْظ تَ ُظِلْمتا)4)ال  اإْن  واْعــــــُف  ــــــــراِر  اأبْ

فــي اهلل  ــــَت  ــــْي ــــق اتَّ واإِن   ــــْد َغـــِنـــْمـــتـــا12(  ــــَق ُكـــــــلِّ االأًمــــــــــور ف

• • •

)1)   الدي�ان: 61. 

)2)   في الدي�ان: ».. وقد �سلمتا« . 

)3)   اأفاد من ق�ل النبي �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: »الراحم�ن يرحمهم الرحمن، ارحم�ا َمْن في الأر�س يرحْمكم 

َمن في ال�ّسماء« . 

)4)   في الدي�ان: ».. من الأحزاز واعف ..« . 
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64
]الطويل[ وقال)1): 

�شالَمتي تـُـْرجــى  ِغــْبــُت  ما  اإذا  ــْم  َك ــى  ــاُت وقــاَمــِتاإل ــَحــادث ــَدْت بــي ال ــَع وَقـــْد َق

ِعماَمًة الــَقــِتــيــِر  نَ�ْشج  ِمـــْن  ــُت  ــْم ــمِّ ِعمامتي)2)وُع في  َمــْرَقــوَمــٌة  ـَِلى  الب ُرُقـــوُم 

َعالمًة ال�ّشباِب  فــي  لــي  اأرى  ــُت  ــْن ِلَعالَمتي)3)وُك ــٌر  ــِك ــْن ُم ــي  ــاأنّ ك ــْرُت  ــ�ــشِ َف

ــٍة ــبَ ــْي َغ بــعــَد  اأْوبـَـــــــٌة  اإالَّ  هــــَي  اإقامتي)4)ومــــا  َفــثَــمَّ  وى  الُق�شْ الَغْيبة  ــى  اإل

ــًة ــدام ونَ ــرًة  َحــ�ــشْ بنَْف�شي  ــي  ــاأنّ ك ــَدامــتــي5(  نَ ــي  ــنِّ َع تُــْغــِن  ـــْم  لَ اإْذ  ــُع  ــطَّ ــَق تَ

َع�ْشَوًة الَمْرَء  يُوِطُئ  ِمّما  النَّْف�ِص  وحاَمِتُمنَى  َحــولـَـُهــنَّ  َجــالَــْت  النَّْف�ُص  اإذا 

ــَوًة َفــَقــْد ــشْ ــ� ــه َع ـــُه نـَـْفــ�ــشُ ـــاأتْ ـــْن اأْوط ــُه واأالَمــــــِتوَم ــــاءْت اإلـــيـــه نَــْفــ�ــشُ اأ�ــــش

َدْقتُها �شَ لـَــْو  ــُه  ل نَْف�شي  ــذي  والَـّ ـــا  ]30/ب[اأَم وَمالَمتي  لها  تَْوبيخي  ْدُت  ـــَردَّ لَ

الَع�َشا مــَن  اأْوطــاأتْــنــي  نَف�شي  ــِه  ــلَّ ــِل ال�ْشتقاَمِت)5)َف ْمتُها  َقوَّ ولـَــْو  ــاً  ــُزون ُح

ــَظــاعــًة َف ــــْوٍم  يَ اأّي  يَــْومــي  وهلل  ِقياَمتي)6)10(  ـــوُم  ي بَــْعــُد  ــُه  مــن ـــُع  ـــَظ واأْف

بـــُحـــْفـــَرٍة ـــْونـــي  َحـــبَ اإْذ  اأهـــلـــي  ــرامــتــيوهلل  ــوَن َك ــب ــطــل َوُهـــــْم بــَهــوانــي ي

نـــــي تـَــــُردُّ تــــــــزاُل  ال  ــــا  ــــي ُدن ا�شتقامتي)7)وهلِل  بعَد  الــَغــيِّ  فــي  َمالعبُها 

َفْت �شَ لَــْو  الــمــالِعــِب  ــحــاُب  اأ�ــشْ ـــــِتوهلِل  ــا بــِهــنَّ وَداَم ــي ن ــدُّ ُة ال ـــــذَّ ـــْم لَ ـــُه لَ

)1)   الدي�ان: 63-62. 

)2)   القتير: ال�ّسيب. 

)3)   في الدي�ان: ».. واإني منكر ..«. 

)4)   في الدي�ان: ».. َفَثمَّ قيامتي«. 

)5)   في الدي�ان: ».. فلّله نف�ٌس ..«. 

)6)   في الدي�ان: ».. وهلل اأْهٌل ..«.

)7)   في الدي�ان: ».. ترّدني اأباطيلها في الجهل ..«. 
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ــًة ــنَّ َج اأنَّ  اأيْــَقــنَــْت  َعــْيــٌن  وهلل  ــِت14(  ــاَم ــــمَّ ن ـــاِدٌق ثُ ـــش ونـــــاراً يَــِقــيــٌن �

• • •

65
]الكامل[ وقال)1): 

ــواتــا ـــاِدهـــا اأ�ــشْ ـــنَ ـــوَر َف ـــبُ ـــُق ــِل االأْمــــواتــــاِايـْـــــِت ال ــائ ــش ــ� ــــَن َف ــــبَ ـــــاإذا اأْج ف

َفُكلُّهْم ــوِك  ــُل ــُم ال بـَـنــو  ــوُك  ــُل ــُم ال ـــَن  ــَح فــي الـــتُّـــراِب ُرفــاتــااأي ــبَ ــشْ اأْمــ�ــشــى واأ�

اأطـــ بيَن  ــَك  لَ اأٍب  واأبـــي  اأٍب  ــْن  ِم ــْم  ـــاَن َفــَمــاتــاَك ــد ِقــيــَل  ك ـرى ق ــاِق الــثَـّ ــب ـ

ـــــٌر ـــــَت فــيــِه واآَخ ــــوٌم اأن ــــُر ي ْه ــــدَّ فــاتــاوال لـــَك  مــ�ــشــى  ــــوٌم  ي اأو  تـــرُجـــوُه 

ِلــُمــْرتـَـٍج للُخلوِد  ـــَك  اإنَّ ــَهــاَت  َهــْي ــا5(  ــات ــه ــْي ـــْرتـــجـــي َه ـــا تَ ـــاَت مـــمَّ ـــه ـــْي َه

كائٌن ــَو  ُه الّــذي  االأمـــَر  ــَرَع  اأ�ــش ما  الــِمــيــقــاتــا6(  واأْقـــــــــَرَب  ـــُه،  ـــن م بـُــــدَّ  ال 

• • •

66
]الطويل[ وقال)2): 

اآِت ُهــــَو  مـــا  ُكــــلُّ  ــاً  ــب ــري ق ـــصَ  ـــ� ـــْي ]31/اأ[األَ بُهاِت  وال�شُّ كِّ  لل�شَّ وما  لي  َفما   

ــُه ــلُّ ــاِم وُك ــع ــطَّ ــِب ال ــْي ــي ِط ــُص ف ــ� ـــ ــاِف ـــَهـــواِتاأُن الـــلَّ جـــــاوَز  مـــا  اإذا  ـــواٌء  �ـــشَ

وُكلَّما ــاِف  ــَكــَف ال فــوَق  ِلــَمــا  ــى  ــَع الَح�َشراِتواأ�ــشْ في  اْزَدْدُت  فيه  ــْعــُت  تَــَرفَّ

اإنَّــمــا وَعــْيــ�ــشــَي  الَمْحيا  فــي  ـــٌة بــَمــمــاتــيواأْطـــَمـــُع  ـــول ـــشُ ـــْو� ـــاِلـــُكـــُه َم َمـــ�ـــشَ

اأنَّني َغْيَر  ُم�ْشِمٌع  داٍع  وِلْلَموِت  َغــَفــالِت5(  فــي  ــه  ــي َداِع َعــْن  الــنَّــا�ــَص  اأرى 

)1)   الدي�ان: 63. 

)2)   الدي�ان: 64. 
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ــ�ــٌص ــاِق ــنَ لَ ــي  ــل ــْق َع اإنَّ  ــي  ــل ــْق َع ــه  ــلَّ ــِل َحياتيَف ــُت  ــْم ــنَ ــتَ الْغ َعــْقــلــي  ـــمَّ  تَ ولَــــْو 

ــخــيــلــٌة ــبَ لَ ــهـــا  اإنَـّ ــي  ــش ــ� ــْف نَ وهلِل  ِلُوالتي)1)7(  ـــِه  ب جـــــاَدْت  ــمــا  ب ــيَّ  ــل ع

• • •

67
]الطويل[ وقال)2): 

َوُمنِّيتا وُحــــْزَت  نــيــا  الــدُّ ــَن  م ْيتا)3)َجــَمــْعــَت  فاأْم�شَ ــَت  َوهــْب ــا  َم اإالَّ  ــَك  لَ ــا  وم

ــُر ما ــْي ــا�ــُص َغ ــاأكــُل الــنَّ ــا ي ــا لـَــَك ِمــمَّ فاأْفنَْيتا)4)وم الــَحــالِل  الماِل  مــَن  اأَكــْلــَت 

ــُه ــتَ ــْل ــَع َج �ــشــيٍء  ُكــــلُّ  اإالَّ  لَــــَك  ـــا  ــْيــتــاوم بَــقَّ ـــِرَك  ـــْي ـــَغ ِل اأمــــاَمــــَك ال �ـــشـــيٌء 

ما ــُر  َغــْي الــنَّــا�ــُص  يَْلبَ�ُص  ــا  ِمــمَّ ــَك  لَ ــا  فاأبَْلْيتاوَم ــَت  ــ�ــشْ لَــِب ــا  م واإالَّ  ــْوَت  ــشَ ــ� َك

وبـُـْلــَغــٍة مــتــاٍع  فــي  اإالَّ  ـــَت  اأنْ ــا  وم وتََخلَّْيتا)5)5(  ــا  ــه ــت ــاَرْق ف ــد  ق ـــَك  كـــاأنَّ

ُعــْمــرِه ُطـــوِل  فــي  الــحــيَّ  ـِـَطنَّ  تَْغب الَمْيتافــال  ــبــُط  ــْغ تَ بما  اإالّ  تَـــَرى  ــيٍء  بــ�ــشَ

ــِه بــنــْفــ�ــشِ ــُن  ــي ــه ــتَ ــشْ ــ� ــُم ال ــهـــذا  اأيُـّ ــْيــتــااأال  وتــنــا�ــشَ ــتــهــا  ــْع ــيَّ �ــشَ وَقـــــْد  اأراَك 

تُبَْل لم  يِن  الدِّ في  َل  الَف�شْ ُغبْنَت  ما  وبالَْيتا)6)]31/ب[اإذا  َفِطْنَت  نيا  الدُّ في  كاَن  واإْن 

راأيـــتَـــُه تـَـ�ــشــتَــهــيــِه  �ــشــيٌء  كــــاَن  تـَـَعــاَمــْيــتــاواإْن  ــتــهــيــِه  تـَـ�ــشْ ال  ــا  م ـــاَن  ك واإْن 

ًة ــرَّ ِغ االأبــاطــيــِل  ــواِع  ــاأنْ ب لَِهْجَت  ــْيــتــا10(  واأْقــ�ــشَ عليها  ـــاً  ـــوام اأْق واأْدنَـــْيـــَت 

)1)   في الدي�ان: ».. لأولِت« . 

)2)   الدي�ان: 66-64. 

)3)   في الدي�ان: ».. واأم�سيتا« . 

فاأفنيت،  اأكلت  ما  مالك  من  لك  »اإّنما  ال�سريف:  الحديث  من  بعده  اللذين  والبيتين  البيت  هذا  في  اأفاد     (4(

اأولب�ست فاأبليت، اأو اأعطيت فاأم�سيت، وما �س�ى ذلك فه� مال ال�ارث«. انظر نكتة الأمثال: 98 و153. 

)5)   الُبْلغة: ما ُيتبلَّغ به من العي�س، اأي الّطعام الخفيف. 

ل«. وفي ط: ».. َقطبَت وباليتا« .  )6)   في حا�سية الأ�سل: »لم َت�سَ
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َجــْمــُعــُه لــَك  يَْنبغي  ال  ــا  م ــَت  ــْع ــمَّ ــاوَج ــت ــْي ــوانَ ــا يَــْنــبــغــي وتَ ــمَّ ـــْرَت َع وَقـــ�ـــشَّ

اأْهِلها َم�شاِكَن  نيا  الدُّ فــي  ــْرَت  ــغَّ ــاو�ــشَ ــتَ ــْي ــال ــاِء وَع ــن ــب ــال َفـــبـَــاَهـــْيـــَت فــيــهــا ب

�شلًَّة َعــْنــَك  الَحيا  ِجــْلــبــاَب  ــَت  ــْي ــَق واأْم�َشْيتاواألْ ــُخــوراً  َف ُمْختااًل  بَْحَت  واأ�شْ

َمــْحــَرٍم عنَد  تَـــِرْع  لم  حتّى  ــْرَت  ــاَه واأْعطيتا)1)وج اأَخـــْذَت  ِفيما  ْد  تقت�شِ ــْم  ولَ

في االأْمواِل مْن غيِر ِحلِّها وناَف�ْشَت  ــا15(  ــت ي ــدَّ ــَع ــا وتَ ــه ــاق ــف ــي اإنْ ـــَت ف ـــَرْف ـــشْ واأ�

ِحْيلٍة ُكــلِّ  في  الُغْم�َص  عنَك  ــاواأْجَلْيَت  ــت ــْي ــاأنَّ ــا بــهــا وت ــي ن ــدُّ ــَت فــي ال ــْف ــطَّ ــَل تَ

بََلغتها ــا  م اإذا  ــى  ــتَّ َح الــُمــنــى  ــى  ــنَّ ــَم ــهــا َفــتَــَمــنَّــْيــتــاتَ ــوَق ــا ف ـــَمـــْوَت اإلــــى م �ـــشَ

ــَدْت لـَـُه ــجِّ ــاِت قــْد نُ ــي ــاِحــَب االأبْ ــا �ــشَ بـَـْيــتـَـااأي ــا  ــَره ــْي َغ ــاًل  ــاج ع منها  ــَدُل  ــْب ــتُ ــشُ �

َخَلْقتنا �ُشْكراً  الَمنِّ  ذا  يا  الحمُد  يْتا)2)لَــَك  وَقوَّ َخــَلــْقــَت  ِفــْيــَمــْن  يتنا  َف�َشوَّ

بَغْيرنا نـــازالٍت  باَليا  ــْن  ِم وَكــْم  ــتــا20(  ــْي وعــاَف مــنــهــا  ربِّ  يــا  ــْمــتــنــا  ــلَّ َفــ�ــشَ

نا تَُقوِّ لَــْم  اإْن  ْعُف  ال�شَّ ِمــنَّــا  َربِّ  واأْولَــْيــتــااأيــا  منَك  ــلــْيــَت  اأبْ مــا  �ُشْكر  على 

لَــِئــْن غـــداً  ــزوَن  ــائ ــف ال نــحــُن  َربِّ  ـــا  تََولِّْيتا)3)اأي ــْن  ــَم ــي ِف َربِّ  ــا  ي تَــَولَّــيــتــنــا 

يٍة غير ُروؤْ ِمْن  المعروُف  هو  َمْن  اأيا  ]32/اأ[23(  وتَعالَْيتا  يُــرى  ال  َمــْن  يا  تَباَرْكَت 

• • •

68
]الوافر[ وقال)4): 

ـى تَــُمــوتَــا ــقــى حــتَـّ ـــ ــتُّ ــال ــْك ب كوتا)5)تَــَمــ�ــشَّ ال�شُّ اأو  الـــَكـــالَم  تـَـــَدع  وال 

)1)   في الدي�ان: ».. عن محرم ..« . 

)2)   في الدي�ان: ».. خلقَت و�سّ�يتا« . 

 .{ )3)   اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة الأعراف 196: {

)4)   الدي�ان: 66. 

ه: معناه ل تدع الكالم بالخير، اأو ال�سك�ت عن ال�ّسّر، وه� ماأخ�ذ من ق�له  )5)   جاء على حا�سية الأ�سل ما َن�سُّ
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َقبيٍح ــن  ع ــك  واأْمــ�ــشِ ــاً  ــن َحــ�ــشَ ــــْل  ـــــُمــوتــاوُق �ــشَ ـــوٍء  ـــشُ � عـــْن  تَـــْنـــَفـــكَّ  وال 

ـــااًل ـــم ــا َك ــه ــع ــم ــاأج ـــا ب ـــي ن ـــدُّ ُقوتَا)1)لـــــَك ال ــَت  ــْب ــشَ اأ� ـــمَّ  ثَ ــَت  ــي ــوف ُع اإذا 

يَــْومــاً ــيء  ــشَّ ــ� ــال ب ــْظ  ــِف ــتَ ــْح تَ ــــْم  لَ يـَــُفـــوتـــااإذا  اأْن  ــه  ــي ــل ع ــــــْن  ــــــاأَْم تَ فــــال 

ــاٍء َقــ�ــشَ ـــى  اإل ــبــيــُب  الــطَّ ــُلــنــي  يُــَعــلِّ اأُمــــوتــــا5(  اأو  ـــــى  ـــــاف اأَُع اأْن  ــــا  ــــاإمَّ ف

و�َشاِكنيها ــوَر  ــبُ ــُق ال اهللُ  ــَقــى  �ــشَ ُخُفوتا)2)6(  ِفــيــهــا  ــوا  ــُح ــبَ ــشْ اأ�  
ً
ــاّل  ــَح َم

• • •

69
]الطويل[ وقال)3): 

ــَفــاِتــي ـــَن �ــشَ ـــَرْع ـــْد َق ــــاأنَّ الــمــنــايــا ق ــَن َقــنــاتــيك ــْف ــشَ ــ� ـى َق ــي َحــتَـّ ــن ــنَ ــشْ � ــوَّ وَق

ــَهــْت ــاَق الــثَّــرى وتَــَوجَّ ــب ــْرُت اأْط نُعاتيوبــا�ــشَ َعــْنــُه  ِغــْبــُت  ـــْن  َم ـــى  اإل بــنـَـْعــيــي 

وَغْفلتي �َشْهوي  ــوِل  ُط ــْن  ِم َعَجباً  اآِتَفيَا  ـــَة  ـــال ـــح َم ال  اآٍت  ُهـــــَو  ومــــا 

تـَـرى ــَمــْن  ِل ــداٌت  قــا�ــشِ المنايا  ــوُف  ــتُ ْوحـــاِت والـــُغـــُدواِتُح ـــرَّ ـــال ــَن ب ــي ــواف ُم

لُه تَُكْن  لَــْم  �شاأنُُه  َعظيٍم  ِمــْن  وكم  ـــراِت5(  ـــِظ ـــتَ ـــْن ِبــُمــْهــجــتــِه االأيَّـــــــــاُم ُم

ــْم ــُه ــفُّ اأُك تـَـْحــثــي  ُقــربــاُه  َذوي  ــــُت  ُمْبتِدراِت)4)راأي ــــصِ  االأر� تُــــراَب  عليه 

ِن�شاِئِه ــْن  ِم ٌر  ُح�شَّ عليِه  ــْت  ــاَم وق ]32/ب[7(  ُمْحتَجَراِت)5)  بالَوياْلت  يُناِديَن 

�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: »َمن كان ي�ؤمن باهلل والي�م الآخر َفْلَيُقْل خيراً اأو ِلي�سُكْت« . 

نيا بما فيها« .  )1)   من الأثر: »من بات اآمنًا في �سربه، معافى في بدنه، عنده ُق�ت ي�مه؛ فكاأّنما ِحيَزْت له الدُّ

)2)   يقال للميت: خفت: اإذا انقطع كالمه و�سكت، فه� خافت. 

)3)   الدي�ان: 67. 

)4)   حثا عليه التراب: َهاَله. 

)5)   محتجرات: اأي في حجراتهن. ولم ين�سه ال�سعر اأدب عزاء الن�ساء، فاإّنهن محتجرات ـ اأي لم يتبعن عزيزهنَّ 

اإلى القبر ـ لق�ل النبي �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم لهّن: اأتحملنه؟ فقلن: ل. اأو اأتحملن فيه؟ فقلن: ل … اإلخ، حّتى 

قال �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: »فاْرِجْعَن ماأزورات غير ماأج�رات« . 
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70
]الطويل[ وقال)1): 

النَــْت َخ�ُشنَْت  الَّتي  اليَــْنــَت  ــَت  اأن هانَْتاإذا  ُعبَْت  �شَ الَّتي  نْــَت  َهــوَّ ــَت  اأن واإْن 

ــرٌة ــي ــث َك ــُن  ــي ــشِ ــ� تَ اأو  اأمــــــوٌر  ـــُن  ـــزي ـــْتتَ زانَ ــــوٌر ومــا  اأم ــْت  ــانَ �ــش ــا  ــم ُربّ اأال 

�َشريعًة ــاُت  ــحــادث ال وتَْم�شي  ــي  ــاأت وَكْم َغَدَرْت بي الحادثاُت وكم خانَْت)2)وت

ِلِه َف�شْ يــوَم  غــداً  َديَّــــاٌن  يــن  ولــلــدِّ دانَــْت4(  بما  فيه  الــنَّــا�ــِص  نُــُفــو�ــُص  ـــداُن  تُ

71
]الطويل[ وقال)3): 

ـــاُت ـــم ـــه ويُ ـــــذي يُــحــيَــا ب َهـــــَفـــــَواُتاأَمــــــا والَـّ لـــــُه  اإالَّ  ـــى  ـــتً ف ــــلَّ  ــــَق لَ

َجـــِديـــُدُه ــيـَـْبــلــى  �ــشَ اإالَّ  ــى  ــتً َف ـــْن  ِم لََجاُت)4)ومـــا  والدَّ ْوحاُت  الرَّ الَفتى  وتُْفني 

ــُه ــونُ ــُك ــشُ ــُه و� ــُك ــِري ــْح ــى تَ ــتَ ــَف ــاُتيـَــُغـــرُّ ال ــَرك ــَح ال ــُن  ــُك ــشْ ــ� تَ ــاً  ــوم ي بُـــدَّ  وال 

ــْهــوٍة ــَوًة بَــْعــَد �ــشَ ــْه ــشَ ــْع � ــبَّ ــتَ ــتَ ــــْن يَ ــهــواُتوَم ــُه الــ�ــشَّ ــَل ــْق ــْم َع ــ�ــشَّ ــَق ــاً، تَ ــّح ــِل ُم

ِلُحْلِوها ولي�َص  نيا  الدُّ يــاأَمــُن  ــْن  وَم ـــاُت5(  ـــبَ ثَ ـــــــُت  راأيْ ــا  ــم ــي ِف هـــا  ُمـــرِّ وال 

ـْت فانَْق�شَ اهلِل  ــَي  داع نُُفو�ٌص  ــْت  ــابَ ُمْنتَظراُتاأَج ــْوِت  ــَم ال ــداعــي  ِل ــــرى  واأُْخ

�شى والرِّ ْخِط  بال�شُّ ـــاُم  االأيَّ ــِت  زال ًة وِعـــــــداُتومــا  ــــنَّ َوِعـــــيـــــٌد َمــــــــرَّ ــــُه لَ

اْزَدْدَت مااًل، قلَت: مالي وثَْروتي اإذا  ــنَــاُت8(  والــَحــ�ــشَ اهللُ  اإالّ  لــــَك  وَمــــا 

• • •

)1)   الدي�ان: 68. 

)2)   في الدي�ان، وحا�سية الأ�سل: »وكم غدرتني …« . 

)3)   الدي�ان: 69-68. 

لجات: جمع دلجة؛ وه� �سير الليل.  )4)   الدَّ
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72
]الخفيف[  بن ثابت �صاحبه)1): ]33/اأ[ 

َّ
وقال يرثي علي

ــــــَن اأنْـــتَـــا ـــيَّ بــــَن ثـــابـــٍت اأي ــايـــا عـــل ــت ــْن ــُث ُدِف ــي ـــَن الـــُقـــبُـــوِر ح ـــْي اأنــــَت بَ

ـــيَّ بـــــَن ثــــابــــٍت بــــــاَن ِمـــنِّـــي ـــل ــايــــا ع ــتَ ــْن ــــُدُه يــــوَم ِب ــــْق ــٌب َجــــلَّ َف ــاح ــش �

الْـَلـ يَــْرَحــُمــَك   الخيِر  في  �َشريكي  ُكْنتَايا  الخيِر  فــي  ــريــُك  الــ�ــشَّ ــْعــَم  ــِن َف ــــُه  

الَْمو �َص   َحَكْيَت لي ُغ�شَ لََعْمري  قْد  ــا4(  ــتَ ــْن ــَك ــشَ و� ــا  ــه ل ـــي  ـــن ـــتَ ْك ـــرَّ وَح ِت، 

• • •

73
]الطويل[ وقال)2): 

فاأ�ْشَمَعْت اإلَْينا  الدنيا  نَْف�َشها  َعـــْتنَــَعــْت  حــيــُل وودَّ الــرَّ َجـــدَّ  اأال  ونَــــاَدْت 

�شى والرِّ والِبرِّ  بالتَّ�شليِم  النَّا�ِص  َعْتعلى  تََو�شَّ َحتَّى  الــحــاالُت  �شاَقِت  َفما 

بها َظــِفــَرْت  قــْد  للنَّْف�ِص  ُمنًى  ِمــْن  ــْم  ــْتوَك ــَع ــلَّ ــَط ــهــا وتَ ــا فــوَق ــْت اإلـــى م ــنَّ ــَح َف

ــتــي ــبَّ ـــالٌم عــلــى اأْهـــــِل الــُقــبُــوِر اأِح َعْت)3)�ـــشَ وتََقطَّ اأ�ْشبابُُهْم  َخُلَقْت  واإْن 

ِليُْبَعثُوا اإالَّ  ــاُء  ــي االأْح َت  ـــوِّ ُم َفما  �َشَعْت5(  بما  نـَـْفــ�ــٍص  ُكــلُّ  ِلــتُــْجــزى  واإالَّ 

• • •

)1)   الدي�ان: 70-69. 

)2)   الدي�ان: 70. 

)3)   َخُلقت: َبِلَيْت. 

Ehtibal_Book.indb   93 12/9/09   3:26 PM



94

74
]الطويل[ وقال)1): 

ــمــاَدِت تَ ــْد  ق بــالــَهــوى  ِلنَْف�ٍص  َمــْن  عاَدِتاأال  الَجْهِل  َعِن  مالَْت  قد  ُقْلُت  اإذا 

ِه نَْف�شِ باإهماِل  اً  ــرَّ �ــشَ اْمـــرٍئ  اأَراَدِتوَح�ْشُب  ــيٍء  ــشَ � ـــلِّ  ُك ـــْن  ِم ــهــا  ــكــاِن واإْم

ــٌب ــَراِغ ــي لَ نــيــا واإنِـّ ـــزاَهـــْدُت فــي الــدُّ ــيتَ ــاَدت ــَزه ِب َمــْمــزوجــًة  ــي  ــت ــبَ َرْغ اأرى 

َفــلــِزْمــتُــهــا عـــــاَدًة  نف�شي  ْدُت  ]33/ب[وَعــــــوَّ عاَدتي  ـــاِرُق  ف اأُ اأْن  َعظيماً  اأراُه 

ٍر ُمَق�شِّ ــُل  ــْق وَع َمـــْدُخـــوٍل  اإرادُة  ــي5(  اإرادت ْت  حَّ لَ�شَ عقلي  لي  حَّ  �شَ ــْو  ولَ

ِثــمــاُرُه لـَـَطــاَبــْت  َغْر�شي  لي  ــاَب  ط ــْو  �َشهاَدتيولَ ْت  حَّ ل�شَ َغْيبي  لي  حَّ  �شَ ــْو  ولَ

ِلُحبِّها بـــاأْهـــٍل  ــا  ــي ن ــدُّ ال ــا  م نــفــ�ــُص  ـــا  ـــاَدِتاأي ـــع ــا تَ ــه ــْي ــَل ـــــــواٍم َع َدِعــيــهــا الأْق

ــا ــه ــِل الأْه نـُــُفـــو�ـــٌص  ــى  ــق ــْب تَ ــا  ــم ــلَّ َق ــــاَدِتاأال  وغ الــمــنــايــا  ـــنَّ  ـــُه ـــْت راَوَح اإذا 

ُعْمُرها الــَغــيَِّ  في  ــاَل  ط نَْف�ٍص  ــلُّ  ُك حاَدِتاأال  الموِت  عِن  كانْت  واإْن  تَُموُت 

با وال�شِّ اللَّهو  به  َولَّى  َمْن  اأيَن  اأال  ـــاَدِت10(  ـــبَ ــْت َف ــان ــُل ك ــب ـــــُروٌن ق واأيــــَن ُق

الثَّرى في  ْرُت  �شِ اإذا  �شيئاً  اأُكْن  لَْم  وِو�شادتي)2)كاأْن  َر�شاً  َر�شْ ِمهادي  و�شار 

َعْبُدُه اأنــا  َمــْن  َغْيُر  لََجاٌء  لي  وما  و�َشَعادتي)3)12(  �شْقوتي  ـــي  َربِّ اهلل  اإلـــى 

• • •

)1)   الدي�ان: 71-70. 

)2)   الّر�سر�س: الحجارة. 

)3)   في الدي�ان: »وما ملجاأ لي …« . 
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75
]الخفيف[ وقال)1): 

ــْت ــانَ ــف ــُل تَ ــب ــــُروَن ق ــــُق ـــــُت ال وكانَْت)2)قــد راأي وكانْت  ْت  وانَْق�شَ َدَر�َشْت 

ـــ نْ ــدُّ ــــُت اأْكـــَرَمـــِت ال ـــا�ـــصٍ راأي ـــْم اأُن ــْتَك ــانَ ـــمَّ اأه ــْعــ�ــصِ الــُعــُرو�ــصِ ثُ ــبَ ــا ِب ــيَ ـ

ْدَت فيها ـــدَّ ـــشَ ــد كــنــَت � ـــــوٍر ق اأُُم ـــْم  ــْتَك ــانَ ـــ ــَه ــَك َف ــي ــل ـــهـــا ع ـــتَ نْ ثُـــــمَّ  َهـــوَّ

ْمـ ال�شُّ ــُث  ــُف ــْن تَ ــٍة  ــَحــيَّ َك ــا  ــي ُدن هــي  ـــْت4(  النَ ــُة  ــمــَجــ�ــشَّ ال كـــانَـــِت  واإْن  ـــَم  ـ

• • •

76
]الطويل[ وقال)3): 

ـــُت ِدنْ كــمــا  اأَُداُن  ــاً  ــوم ي ــي  ل اإنَّ  ]34/اأ[اأال  واأْح�َشْنُت  اأ�شاأُت  ما  ِكتابي  �َشيُْح�شي 

ــِو اإنَّــــُه ــْف ــَع ــْل ــــا والَّـــــذي اأْرجــــــوُه ِل ــُتاأَم ــْن ــَل ـــَرْرُت مــنِّــي واأْع ـــشْ لَــيَــْعــَلــُم مــا اأ�

ــى ــَل ــِب ـــُن وال ــــي اأَُحـــ�ـــشِّ ــْنــُتكــفــى َحـــَزنـــاً اأنِّ ـــَرْرُت مــنـّـي وَحــ�ــشَّ ـــشْ ــُح مــا اأ� ــبِّ ــَق يُ

نــي ــرُّ ــُغ ـــاٌت تَ ـــُب مـــْن هـــذا َهـــنَ ـــَج ــُتواأْع ــْن ــقَّ ــيَ ــد تَ ــــذي ق ــُت مــنــهــنَّ الَّ ــْن ــقَّ ــيَ تَ

الُمنى في  بُْت  وَّ و�شَ ُمْغتَّراً  عَّْدُت  تَ�شَ ْنُت5(  و�َشكَّ اإليها  نف�شي  مــْن  ــُت  ْك ــرَّ وَح

ــتــي فــاأَجــْبــتُــهــا ــي ِهــمَّ ــن ــْت ــد َدَع ـــْم ق ــُتوك ثْ ــوَّ ــل ــتَ ــي َف ــت ــمَّ ثَــْتــنــي ِه وَكـــــْم لَــوَّ

ــاَن عــنــدي اأمــانَــٌة ــش ــ� ــَرتــي االإن ُخْنُت)4)ُمــعــا�ــشَ الَّذي  َفنَف�شي  اإن�شاناً  ُخْنُت  فاإْن 

َو�ــشــيــكــٌة فيها  ـــكَّ  ال�ـــشَ ــاعــٌة  �ــش ـــي  ــُتول ــْن ــفِّ وُك فيها  ــُت  ــْط ــنِّ ُح ــد  ق ـــَي  كـــاأنِّ

)1)   الدي�ان: 75. 

)2)   في الدي�ان: »… وانق�ست �سريعًا وبانت« . 

)3)   الدي�ان: 77-76. 

)4)   في الدي�ان: »معا�سرة الإن�سان…« . 
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ــٍة ــَع ــْل ُق ــزُل  ــن م ـــــصَ  االأر� اأنَّ  ـــَر  تَ واأْزَمْنُت)1)األَــــْم  عليها  تَْعميري  طــاَل  واإْن 

ٌف رَّ ُم�شَ بالُخطوِب  لََرْهٌن  واإنّــي  ُكْنُت10(  َحيثما  دى  ـــرَّ ال كــاأ�ــَص  وُمــْنــتـَـِظــٌر 

• • •

77
]الطويل[ وقال)2): 

ــبَــْت ــٍن تَــَعــجَّ ــْي ــَع ــا ِل ــي ن ــدُّ ــَب ال ــَج ـــا َع ــْتاأي ــبَ ــلَّ ــَق ــَف تَ ــي ــــــاِم ك ـــــرَة االأيَّ ـــا َزْه وي

ـــــــاُم بَــــــْدءاً وَعــــــْودًة ــي االأيّ ــن ــبُ ــلِّ ــُق بَْت)3)تُ وت�شوَّ بــي  ــــاُم  االأيَّ ــَدِت  ــعَّ تَــ�ــشَ

ــا يَــُروعــنــي ــُت اأيّـــامـــي عــلــى م ــْب ــاتَ اأْعتبَْت)4)وع ْوِع  ـــرَّ ال مــَن  اأيـّـامــي  اأَر  َفــَلــْم 

م�شى الَّذي  باَب  ال�شَّ النَّا�ِص  اإلى  و�َشيَّبَْت�شاأنْعي  ــبــاَب  الــ�ــشّ نــيــا  الــدُّ ــِت  َم ــرَّ ــَخ تَ

تَنَفُّ�شي اإليها  يَــجــري  غــايــٌة  ــي  ول بْت5(  تََقرَّ لــي  تَْنفي�شٌة  ْت  انَْق�شَ مــا  اإذا 

ــلِّ نـَـْظــرٍة ــاُل فــي ُك ــث ــَرُب لــي االأْم ]34/ب[وتُــ�ــشْ بَْت  وَجرَّ الحاِدثاُت  َحنَّكتني  وقد 

ـــٍة ـــيَّ ــحــو ُدنـــيـــا َدِن ُب نــفــ�ــشــي ن بَْت)5)تـَـــَطــــرَّ تََطرَّ نف�شي  َويْـــَح  داٍر  اأيِّ  ــى  اإل

َفُكلُّها النُّفو�ُص  حَّ  ال�شُّ ــَرِت  ــشِ ــ� تَجنَّبَْت)6)واأُْح ماِح  بال�شَّ ــْت  َهــمَّ هــَي  اإذا 

ـــاً كــثــيــرًة ـــُرون ــا ُق ــي ن ــدُّ ِت ال ـــــرَّ ــبَــْتلــقــد َغ ــيــا ُقــرونــاً واأنــ�ــشَ ن واأتْــَعــبَــِت الــدُّ

اُر حادي الموِت يَْحدو باأْهِلها بَــْت10( هَي الدَّ وَغــرَّ النَّهاِر  �َشْم�ُص  َقــْت  ــرَّ �ــشَ اإذا 

ــْت ن ــوَّ ــَل ـــوٍل تَ ـــُغ ــا ِب ــي ن ــدُّ ــُت مـــَن ال ــي ــِل ـــبَـــْتبُ ــْتــهــا وذهَّ ــ�ــشَ لــهــا ِفـــتَـــٌن قــد فــ�ــشَّ

)1)   منزل قلعة: اأي انقالع، ومنزلنا منزل ُقلعة: اأي ل نملكه. 

)2)   الدي�ان: 78-77. 

)3)   في ك: »… ع�داً وبداأًة … لي وت�سّ�بت« . 

)4)   في الدي�ان: »… على ما تروعني …« . 

)5)   تتطرب: تت�سّ�ق. 

 .{ )6)   اقتب�س من ق�له تعالى في �س�رة الن�ساء 128: {
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ــــاَل فــي ُخــَدَعــاتــهــا ــَب االآج ــج تَ�َشبَّبَْتومــا اأع كيَف  االأْرزاَق  اأعــجــَب  ومــا 

يُحبُِّهْم ال  َمْن  النَّا�ِص  بغي�َص  راأيُت  تَحبَّبَْت13(  نَــْفــ�ــٌص  ــا�ــِص  ــنَّ ال ــبِّ  ــُح ِب يــفــوز 

• • •

78
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ـــــــــــداٌث ُخـــُفـــْت �ُشبُْت)2)وَعــــَظــــْتــــَك اأْج اأْجــــ�ــــشــــاٌد  ـــنَّ  ـــه ـــي ِف

ــــــَك بـــالـــِبـــــــَلـــى ــــُمــــْتوتـَــــَكـــــلَّـــــَمـــــْت ل ـــــنـــــٌة �ــــشُ ـــــ�ـــــشِ مــــنــــهــــنَّ األْ

ـــــــــــَك َقــــــْبــــــَرَك  فــــي الـــُقـــبـُــو تَــــُمــــْتواأَرتْ ـــــــْم  لَ ـــــــيٌّ  َح واأنــــــــــَت  ِر 

َقـــِريــــ َعـــــْن   ِبـــــَك   ـــي  ـــن وكـــاأنَّ ـــْت4(  ـــُف ــــٍف لـَـــــْم يَ ــــْت ــــــٍب َرْهــــــــُن َح

• • •

79
]ال�صريع[ وقال)3): 

ــُه ــَل ــْب َق ــُه  ــتُ ــم ــع ِن ـــــَزْل  تَ ــــْم  لَ ــــْن  َم ـــْوِت1(  ــــ ـــَم ـــال ب ـــمـــة  ـــْع ـــنِّ ال عـــــِن  زاَل 

ُن لهذا البيت �صاحبًا، فما راأيته قّط اإاّل َوْحَده ]35/اأ[. ما اأظَّ

• • •

)1)   الدي�ان: 79-78. 

)2)   الأجداث، جمع جدث: القبر، �ُسُبت: نائمة ن�مًا خفّيًا. 

)3)   الدي�ان: 79، وفيه قبله:

الم�ُت بــه  اأودى  غافل  ــــَة لـــلـــَفـــْ�ِتكــم  ــــب ـــم يــــاأخــــِذ الأه ل

وهذا يخالف ق�ل الم�ؤلف الذي عّقب به على البيت.   
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80
]ال�ّصريع[ وقال)1): 

ـــْوُت ــــــــَك الـــ�ـــشَّ ــد اآَذنَ ــق ـــْع ف ـــَم ـــشْ ــــْوُتا� الــــَف فـــهـــَو  تُـــــبـــــاِدْر  ـــــْم  لَ اإْن 

ــنــاً اآِم ــْص  ــ� وِع �ِشئَت  مــا  ُكـــلَّ  نـَــْل  ـــــْوُت2(  ـــــَم ـــــُه ال ـــــلِّ اآِخــــــــــُر هــــــذا ُك

• • •

81
]ال�صريع[ وقال)2): 

ــــــُت ــــــْن ــــــَق ـــــــاهلل واأيَ ـــــــُت ب ـــــــْن ـــُتاآم ـــْن ُك ـــمـــا  ـــثُ َحـــْي ـــبـــي  َحـــ�ـــشْ واهللُ 

ُه ُودُّ َخـــانـــنـــي  ـــي  ل اأٍخ  ـــــْن  ِم ـــــْم  ــــُتَك ــــْن ُخ وال  ــــــُت  لْ ــــــدَّ ــــــبَ تَ وال 

ـــْنـــِعـــِه �ـــشُ عـــلـــى  هلِل  ــــحــــمــــُد  ُهـــْنـــُتال اأِخــــــــي  َعــــــزَّ  اإذا  اإنِّــــــــي 

ــا ــه ــَف ــري ــ�ــشْ نـــيـــا وتَ ـــَب الـــدُّ ـــج ــــُتمـــا اأع نْ ــــوَّ ــــَل ــــتَ ــــي َف ــــن ــــْت نَ ــــوَّ ـــــــْم لَ َك

ــِه ب َرْهــــــٌن  اأنـــــا  يـــــوٌم  ـــِن  ـــْي ـــبَ ـــْل ِل ـــْد ِبـــْنـــُت5(  ـــَق ـــي لَ ـــْوم لـَــــْو َقـــــْد َدنـــــا يَ

ــى ــنً ـــ ُم فـــي  خـــائـــ�ـــصٌ  اإالَّ  ـــــا  اأن ـــُتمـــا  ـــْن ـــ�ـــشَّ ـــــــــْوراً وَح ـــهـــا َط ـــْحـــتُ ـــبَّ َق

ـــا اْخــــتَــــْرُت ِمــْن ـي وم ــاً ِمــنِـّ ــب ــَج ـــُتيــا َع ـــْن ـــقَّ ـــيَ ـــي عـــلـــى مــــا قــــد تَ ـــكِّ ـــشَ �

اإذا َعــــنِّــــي  َزلَّ  ــــــــٍر  اأْم ُربَّ  ـــْنـــُتيــــا  ــــْد تـَــَمـــكَّ ــــــي ق ــــُت: اإنِّ ــــْل ـــا ُق م

ــُه ــبُ ــي ــاج اأع ــى  ــن ــْف تَ ال  ــــُر  ْه ــــدَّ وال ـــُت9(  ـــْن تـــفـــطَّ ْهــــِر  لــــلــــدَّ ـــــــا  اأن اإْن 

• • •

)1)   الدي�ان: 80. 

)2)   الدي�ان: 81-80. 
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82
]المديد[ وقال)1): 

ـــَقـــَطـــَعـــْت ـــا انْ ـــَم ـــا ِب ـــي ن ـــدُّ ــــِع ال ــــَط ]35/ب[اْق ــْت  ــَع ــَدف انْ بما  نــيــا  الــدُّ ــــِع  واْدَف

ــْت ــشَ ــ� ــِل ــشَ � اإذا  ـــا  ـــي ن ـــدُّ ال اْمـــتَـــنَـــَعـــْتواْقــــبَــــِل  اإذا  نـــيـــا  الـــدُّ ــــــــُرِك  واتْ

ــاً ــث ــبَ َع ــى  ــن ــِغ ال ــُص  ــ� ــْف ــنَّ ال ــُب  ــُل ــط ت َقِنَعْت)2)3(  اإْن  الــنَّــْفــ�ــِص  ــي  ف ــنــى  ــِغ وال

• • •

83
]المن�صرح[ وقال)3): 

ــِحــْكــَمــتــِه ــي ِب ــغ ــْب ــٍم يَ ــكــي ــِهَكــــْم ِمــــْن َح ــِت ــَم ــْع ـــلُّـــَف الــحــمــِد َقـــْبـــَل ِن تـَــ�ـــشَ

ــْر ال ــَم   ــَك َح ]به[  ـــذي  الَّ ــذا  ـــي َعــــْدِلــــِه وَرْحـــَمـــِتـــِهولــيــ�ــَص ه ــــُن ف ــــم َرْح

ـــ الْ ــالل  وذي  ــَج ال بـــاهلل  ذي   ــْخــِطــِه وِنــْقــَمــِتــِهنَــُعــوُذ   ــــــــراِم  مــــْن �ــشُ اإْك

الْظـ ــِن  الــَحــ�ــشَ ــِه  ــْدِي ــَه ِب اإالَّ  ــرُء  ــم ال ــــِب ُطـــْعـــَمـــتـــِهمــا  ــــي ـــُه وِط ـــن َظـــــاِهـــــِر م

ــِه ــِب ــْذِه َم ــِن  ــُحــ�ــشْ ِب اإالَّ  ــرُء  ــم ال ــا  م ــِه5(  ــِت ــَم ــ�ــشْ ــــــْدِل ِق ـــّراً وَجــــْهــــراً وَع ـــشِ �

84
]المتقارب[ وقال)4): 

ـــْوءاِتـــهـــا ـــَك �ـــشَ ـــَت ِبـــنـَــْفـــ�ـــشِ ـــي ـــشِ ــاِتــهــاَر� ولَــــــْم تـَـــــــاأُْل ُحــــبـّـــاً ِلــَمــْر�ــشَ

ـــــَح اأعـــمـــاِلـــهـــا ـــــبَ ـــْنـــَت اأْق ـــــَر َزالّتــــهــــاوَحـــ�ـــشَّ ـــــب ـــــْرَت اأك ـــــغَّ و�ـــــشَ

)1)   الدي�ان: 82. 

)2)   في الدي�ان: »يطلب العي�س الفتى …«. 

)3)   الدي�ان: 82. 

)4)   الدي�ان: 84-83. 
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ــبــا ـــــِل الــ�ــشِّ ــٍل الأه ــي ــب ــشَ ــــْن � ـــــْم ِم ـاِتــهــاوَك ـــي بُــنَــيَـّ ـــْم ف ــــ ـــِه ـــَت ِب ـــْك ـــَل �ـــشَ

ــوى ــَه ال ــــــي  َدواِع واعــــي  الــــدَّ ــــَت َعــــْنــــهــــا الآفــــاِتــــهــــاواأيُّ  ــــْع ــــلَّ ــــَط تَ

ــْك ــِه ــتَ ــْن تَ ــــْم  لَ الـــمـــحـــاِرِم  واأّي  تـَــاِتـــهـــا5(  ــــــْم  لَ ـــِح  ـــائ ـــشَ ـــ� ـــَف ال واأّي 

ـــْت ـــَل ـــوِج ـــد ُع ]36/اأ[كــــاأنِّــــي ِبــنَــْفــ�ــشــَي ق ــا  ــه اِت ــرَّ ِغ بع�ِص  ــي  ف ذاَك  على 

ـــراً ـــشَّ ـــ� ـــــهـــــا ُح ـــــواِدبُ ـــــْت نَ ـــــاَم ــــهــــاوق ــــواِت ــــــِة اأ�ــــشْ ــــــَرنَّ ـــــى ِب ـــــداع تَ

الــلَّــيَــالــي َدبــــيــــَب  اأنَّ  ـــــَر  تَ ـــــــْم  ــااألَ ــه ــاِت ــاَع ــش ـــَك � ـــ�ـــشَ ـــْف ــــاِرُق نَ ــــشَ ــــ� تُ

ـــْت ـــَرَف ـــشْ ــــــَذي الــِقــيــامــُة قــــْد اأ� ـــَن ِلـــِمـــيـــقـــاِتـــهـــاوَه ـــي ـــم ـــال ـــع ـــى ال ـــل ع

ــا ــه ــِن ــواِزي ــَم ِب ـــْت  ـــَل ـــبَ اأْق وَقـــــْد  واأْهــــــواِلــــــهــــــا وِبـــــَروعـــــاِتـــــهـــــا10( 

ـــراِطـــهـــا ـــْعـــ�ـــصِ اأ�ـــشْ ـــي بَ ـــِف ـــــي لَ )1)واإنِـّ ــــهــــا  وعــــالمــــاِت واأيّـــــاِمـــــهـــــا 

الـــُغـــروِر داِر  اِر  الــــــدَّ اإلــــى   ــا   ــــهــــاَرَكـــنَـّ اِت ــــذَّ ــــَل ِب ــــنــــا  ــــَحــــَرتْ �ــــشَ اإذا 

ـــهـــا ـــب ـــــــوي الأعـــاجـــي ـــــــْرَع ــــافـــمـــا نَ ــــه ــــاالِت َح ِف  ـــــرُّ ـــــشَ ـــــ� ـــــتَ ِل وال 

ـــــا ـــــه ـــــاُم ـــا واأيَّ ـــه ـــي ــــصُ ف ــــ� ــــاِف ــــن ــــا بــــاآفــــاِتــــهــــانُ ــــن ــــْي ُد  ِف تَــــــــــــــــَردَّ

اأْحــــيــــاوؤُهــــا ــُر  يــتــفــكَّ ــــــا  اأَم ــــا15(  ــــه ــــواِت ــــاأْم ـــــُروَن  ب ـــــب ـــــت ـــــْع ـــــيَ َف

• • •

85
]الكامل[ وقال)2): 

ـــــِه ِت ـــــدَّ ــــِر ُم ــــي ــــاأِخ ــــي ت ـــِهالـــــمـــــْرُء ف ِت ـــدَّ ـــَد ِج ـــْع ـــُق بَ كـــالـــثَّـــــــْوِب يَـــْخـــُل

تــــِه ــــَودَّ َم َذوو   َحـــــاَل  مـــــاَت  ِتــــــِه)3)َمـــــْن  ــــوا َعـــــْن َمــــــَودَّ َعـــْنـــُه ومــــالُ

)1)   في حا�سية الأ�سل: »… واآياتها وعالماتها« . 

)2)   الدي�ان: 84. 

= )3)   زاد في الدي�ان بعد هذا البيت البيتان:   

Ehtibal_Book.indb   100 12/9/09   3:26 PM



101

ـــُع َمــا ـــيِّ ـــ�ـــشَ ـــٍه يُ ـــِب ـــتَ ـــْن ـــُم ـــاً ِل ـــب ـــَج ـــــِه)1)َع ـــــَدِت ــــْوِم َرْق ــــيَ ــه ِل ــي ـــاُج ف ـــْحـــت يَ

لَِعٍب فــي  ونــحــُن  ِحــيــُل  الــرَّ اأِزَف  ]36/ب[4(  ِتِه)2)  ِبُعدَّ ـــُه  ل ــدُّ  ــِع ــتَ ــ�ــشْ نَ ــا  م

• • •

86
]الطويل[ وقال)3): 

ــهــا ــتُ ــ�ــٍص راأيْ ــْف ــرِّ نَ ــشَ ــ�ــٍص � ــْف ــنَ ــُت ِب ــْي ــِل بُ
نََهْيتُها)4) مــا  اإذا  بــي  ــمــاَدى  تَ ــُجــوٍج  لَ

ــاً بــِه ــِرف ــت ــْع ــُت ُم ــْن ـــْن َقــبــيــٍح ُك ــْم ِم ــَك َجنَْيتُهاَف ــاٍم  ــظ ِع ــاٍت  ــاي ــن ِج مـــْن  وَكــــْم 

نَ�شيحًة لــي  بــــاِذٍل  �َشفيٍق  ِمـــْن  ـــْم  ـــهـــاوَك ـــتُ ـــْي ــيّــْعــتُــهــا واأبَ ـنــي �ــشَ ولــكــنَـّ

الَهوى مــَن  َدواٍع  نيا  الدُّ ــى  اإل ـــِدي واأتـَـْيــتـُـهــاَدعْتني  ــُت ِديــنــي ِمـــْن يَ ــْل ــاأْر�ــشَ ف

ــٌل ِعــنــَد الــَمــطــاِمــِع ُربَّــمــا ــيَ ِح ــي  ول َفَرَقْيتُها)5)5(  بــهــا  نــيــا  لــلــدُّ ــُت  ــْف ــطَّ ــَل تَ

بَْيتها ْيَق  �شِ �َشَكْت  اإْذ  ِلنَْف�شي  بَْيتُهااأُقـــوُل  ــاَق  �ــشَ ــْد  ق القبر  فــي  ِبها  كــاأنِّــي 

ُمُعاِنٌد ــدٌّ  �ــشِ الــَخــْيــِر  ِخ�شاِل  فــي  ــي  ــاول ــه ــتُ ــَويْ نَ مـــا  اإذا  ــا  ــه ــْن َع ــي  ــن ــُط ــبِّ ــثَ يُ

�َشتَْنق�شي يَـــْومـــاً  ـــدَّ  بُ ال  ٌة  ُمــــدَّ ْيتُهاولـــي  َفَق�شَ ــا  ــه ــتُ َوْق اأتـَــانـــي  ـــْد  َق كــــاأْن 

نََعْت وقــْد  بَ�شيراً  نيا  الدُّ في  ُكنُت  ــَعــْيــتُــهــاَفَلْو  ــهــا لَــنَ ــ�ــشَ ــْف ــاِكــنــيــهــا نَ اإلــــى �ــشَ

لُه ـــــَعــدُّ  ُي ــ�ــٌس 
ْ
َنــفـــ ــُهوحيــاته  ــّدت ـــ ــمــاِل ع ــكـــ ــت ــس ــــُه ا� ــــاُت وَوف

ــِه ت ــرَّ ــِد ِم ــع ــن ب ــرُه م ــي ــِهومــ�ــس ــدت ــِت وح ــي ــس ُظــْلــَمــُة ب ــا� ــنَّ ــال ب

)1)   في حا�سية الأ�سل: »… يحتاجه في ي�م رقدته« . 

)2)   زاد في الدي�ان بعد هذا البيت، البيت التالي:

على الخط�ُب  تبقي  ـــه وَلَقلَّما  ـــَدت ــاِب وَحـــــرِّ َوْق ــب ــسَّ ــ� اأ�ـــســـر ال

)3)   الدي�ان: 86-85. 

)4)   في الدي�ان: »بليت بنف�سي …« . 

)5)   في حا�سية الأ�سل: »… تطّلعت للدنيا …« . 
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نَْف�َشُه يُحا�ِشُب  ْن  ِممَّ اأنَّني  ولو  ْيتُها10(  وَع�شَ الهوى  في  نَْف�شي  لخالَْفُت 

نَْف�ُشُه ــُه  ــْت ــَق األْ ــيِّ  ــَغ ال فــي  ـــذي  الَّ ذا  ولَــْيــتُــهــااأيــا  ــاهــا  ــ�ــشَ َع منها  ُه  َغـــــرَّ ــــْن  وَم

ًة وِغـــرَّ َجــْهــاًل  ِمــْنــَك  بهذا  َكَفانا  َمْيتُها12(  االأر�ـــصِ  في  النَّْف�ِص  ــيُّ  َح ـَك  الأنَـّ

• • •

87
]الب�صيط[ وقال)1): 

ــَرِة ــَظ ــْن َم ــُن  ُحــ�ــشْ ذا  ــا  ي ــَك  ــنَّ ــِجــبَ ــْع يُ ــَرِةال  ــْخــبَ َم ــَن  ُحــ�ــشْ فيها  اهللُ  يَــْجــَعــِل  لـَــْم 

َعَمٍل ِمــْن  كان  ما  الفتى  اكت�شاِب  ]37/اأ[خيُر  وَمْي�َشرِة  ُع�ْشٍر  على  ْبٍر  و�شَ زاٍك، 

ــَدٍة ــْن ِج ــاَن َع ـــٌد ك هــِد ُزْه ــزُّ ــِو َعــْفــٌو عــنــد مــقــدرِةواأفــ�ــشــُل ال ــْف ــَع ــُل ال ــش ــ� واأف

َطــَمــٍع ــي  ـــَرِةال خــيــَر ال خــيــَر لــالإنــ�ــشــاِن ف ـــَق ـــْح وَم ُذلٍّ  ــــى  اإل ــُه  ــن م ــُر  ــي ــ�ــش يَ

ــُه ــاألُ ــشْ واأ� َذنــبــي  ِمــْن  اهللَ  اأ�شتغفر  ــَرِة5(  ــنــيــئــاً بــاأخـــــالٍق ُمــَطــهَّ ــاً َه ــش ــ� ــْي َع

• • •

88
]الكامل[ وقال)2): 

ــقــد اأْوَطــْنــتَــهــا نــيــا ل ــَن الــدُّ ــاك ــش ــهــايـــا � ــتَ ــْن ـــَف اأِم ـــْي ــاً وَك ــب ــَج واأِمــْنــتَــهــا َع

بالُمـنى ــاِدَك  ــع َم عــْن  قلبََك  وَفتَْنتَهاو�َشَغْلَت  بالهـوى  نف�َشَك  ــَت  ــَدْع وَخ

ـــ اأْح اأنــكــْرَت   فقد  ُمْعتبراً  ــَت  ــْن ُك وا�ْشتَْيَقْنتَها)3)اإْن  منَك  بيبِة  ال�شَّ ــــواَل  

ــَرْت تـَـنَــكَّ كيَف  ــهــواِت  الــ�ــشَّ تَــَر  ــــْم  نْتَها)4)اأَولَ لَوَّ ـــمـــا  وُربَّ ـــْدَت  ـــِه َع ــا  ــمَّ َع

)1)   الدي�ان: 86. 

)2)   الدي�ان: 87. 

)3)   في الدي�ان: »… فقد اأب�سرت …« ، وفي حا�سية الأ�سل: »… فقد اأفكرت …« . 

)4)   في الأ�سل: »… ورّبما لّ�يتها …«، والت�س�يب من الدي�ان. 
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ولَْو لها  بالَهواِن  نف�َشَك  اأكَرْمَت  واأَهــْنــتَــهــا5(  ْحتَها  نَ�شَ عليَك  َكـــُرَمـــْت 

ــَت اأنْـــ ــْل ـَك ِخ ــيــا كــاأنَـّ ن ــا �ــشــاكــَن الــدُّ ــهــاي ــتَ ــَزنْ ــٌد َفــَجــَمــْعــتَــهــا وَخ ــال ـــنَــَك  خ

ـُن  الــْد نــيــا َطــِفــْقــَت تُــَزيِـّ ــهــايــا �ــشــاِكــَن الــدُّ ــتَ ــْن ــ�ــشِ َف يَــ�ــشــتــقــيــُم  ِبــمــا ال  ُدنـــيـــا 

ــْم ــُه ــتَ ــْل ــِك ـــَك الَّـــذيـــن ثَ ـــتَ َرَهْنتَها)1)اْذُكـــــْر اأِحـــبَّ ــراِب  ــتُّ ال في  ــاً  ــون ُرُه ـــْر  اْذُك

�شالٍح ــنَّــَة  �ــشُ ــَت  ْم ــدَّ َق مــا  والــخــيــُر  و�َشنَْنتَها)2)9(  َفــَعــْلــتَــهــا  الحيَن  لل�شّ

• • •

89
]المن�صرح[ وقال)3): 

ــٌج ــَج ـــُه ُح ــبــحــاَن َمــــْن لـَـــْم تَـــــَزْل ل ]37/ب[�ــشُ ِبــَمــْعــِرَفــِتــْه  َخــْلــِقــِه  على  ــْت  قــاَم

ـــــ ـــــــُه االإلــــــــُه ولَ ـــوا اأنَـّ ـــم ـــِل ـــــْد ع َفِتْهق �شِ َعـــْن  الــوا�ــشــفــوَن  ــَز  ــَج َع ـكن 

• • •

)1)   اأراد بالره�ن الم�تى المدف�نين. 

مَت �َسنَّة …« .  )2)   في الدي�ان: »ولخيُر ما قدَّ

)3)   الدي�ان: 87. 
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ـاء باب الـثَـّ

90
]الخفيف[ وقال رحمه اهلل)1): 

ـــِل والــــنَّــــهــــاِر اْكـــتـــراثـــي ـــي ـــلَّ ـــــلَّ ِل ــيَق ــاث ــث ــْح ــِت ــشْ ـــي ا� ــــاِن ف ــــب ـــمـــا َدائ وُه

ــيــالــي ــــراِم الــلَّ ــــِت ــي عــلــى اْخ ــائ ــق ــات بـــاالأحـــــــداِث مـــا بَ ــاع ــشَّ ــ� ـــِب ال ـــي وَدب

ــا ــاي ــن ــَم ــالْ ـــــا ب ن ـــــرَّ ــَد االأثـــــاِث يــــا اأخــــــي مــــا اأَغ ــع ــــــاِث ب ـــاِذ االأث ـــخ فـــي اتِّ

ما اإذا  ــــَت  اأن ــَف  ــي وك ــري  ــْع ــشِ � ــَت  ــي ــيل واث ــرَّ ــِمــَك الــنِّــ�ــشــاُء ال ـــْت بــا�ــشْ ـــَولَ َولْ

ُم�َشــّجـًى اأنَت  وكيَف  �ِشْعري  ليت  حـــاِث 5(  ـــَك  ـــوَق ف ـــاُه  ـــثَ َح َرْدٍم  ــَت  ــح ت

ـــَت ومـــا  حا ــَف اأن ــْعــري وكــي ـــالِث لــيــَت �ــشِ ـــعـــَد ث ــا ُهــــنــــاَك ب ــم ــي ـــــــَك   ف لُ

ــــ الْ ِبــــَمــــاِل  ــه  ــي ف ـــكـــوُن  ي ـــومـــاً  ي الِميراِث)2)اإنَّ  َذُوو  بــه  اأْولـــى  ــــَمـــْرِء   

ـــْر ـــوَن الَّــــــذي يَ ـــك ــٌق بــــــاأْن ي ــي ــق ــح ــــَوى قــلــيــَل الـــتُّـــراِث لَ ــا َح ـــــُل   َعــمَّ َح

بالّلـ ــَك  ــبُ ــ�ــشْ َح ــِغــيــُث  ــتَ الــُمــ�ــشْ اأيُّـــهـــا 
(3( ُم�ْشتغاِث  ِمـــْن  االأنــــاِم  ُمــِغــيــِث  ــِه  ـ

ُق��نُ��وٍط ي���وِم  ل����ُربَّ  َف��َل��َع��ْم��ري  بالِغيَاِث)4)10(  بـــعـــدُه  اهللُ  ــــى  اأت قـــْد 

• • •

)1)  الدي�ان: 89-88. 

)2)  في الأ�سل: »… مال المرء …« وبه يختّل ال�زن. 

)3)  في الدي�ان: »… ح�سبك اهلل«. 

�سـ�رة  في  تعـالى  ق�له  من  واأفاد  الدي�ان،  من  والت�س�يب  ال�زن،  ي�م«؛ وه� مختل  »ُرّب  الأ�سل:  في    (4(

ال�سـ�رى 28: {  }. 
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باب الجيم

91
]الب�صيط[ قال)1): 

َدَرِج َذُوو  نيا  والدُّ يــِن  الــدَّ في  النَّا�ُص 
وُمْختَلِج)2) ــْوُقــوٍف  َم بَْيَن  ما  والــمــاُل 

لُبانِتِه ـــْن  ِم كــثــيــراً  ى  ق�شَّ ــَص  عــا� ـــْن  الَفَرِج)3)]38/اأ[َم ِمَن  ــواٌب  اأبْ وِلْلَم�شايِق 

وا�شعٌة اهلِل  ــصُ  ــاأر� ف عــنــَك  �ــشــاَق  ــَفــَرِجَمـــْن  ُمــْن ـــُه  َوْج يٍق  َم�شِ وجـــِه  ُكـــلِّ  فــي 

ــِه ــَدت ــَرْق ــادي ب ــه اِقـــُد ال ــْد يُــــْدِرُك الـــرَّ لَــِجق والــدُّ ــاِت  ْوح ــرَّ ال ــو  اأُخ يَخيُب  ــْد  وق

ــَرِج5( خيُر المذاهِب في الَحاجاِت اأنَْجُحها ــَف ــن ال ـــــاُه م ــيَــُق االأْمـــــِر اأْدن واأ�ــشْ

َعَملي في  ــْرُت  َقــ�ــشَّ واإْن  َعِلْمُت  الــُحــَجــِجلقْد  ـــَن  ِم يخلو  ال  اآدَم  ـــَن  اب اأنَّ 

ــَرٍج َح ذي  عند  تَِقيَّاً  يكوُن  ـى  اأنَـّ  )7(4( ـــَرِج  َح ذي  ُكـــلُّ  اإالَّ  اهللَ  يَتَّقي  مــا 

• • •

92
]الّرَمل[ وقال)5): 

خـــائـــٌف اإالَّ  اهللَ  يَــــرجــــو  ـــاَف َرَجـــالـــيـــ�ـــصَ  ـــْن َرَجــــا خــــاَف، وَمــــْن خ َم

ـــــْن ِفـــْتـــنـَــٍة ــاَقـــلَّـــمـــا يـَــْنـــجـــو امـــــــروؤٌ ِم ــَج ــــْن نَـــجـــا كـــيـــَف نَ ـــاً ِمــــمَّ ـــب ـــَج َع

ــْبــتــهــا َرغَّ اإذا  ــ�ــُص  ــْف ــنَّ ال ـــُب  ـــْرَغ تَ َزَجا)6)3(  ــيِء  ــشَّ ــ� ــال ب ـــْيـــَت  َزجَّ واإذا 

)1)    الدي�ان: 90. 

 .{ )2)  مختلج: منتزع، وفيه اإفادة من ق�له تعالى في �س�رة الزخرف 32: {

)3) اللُّبانة: الحاجة من غير فاقة. 

)4)  في الدي�ان: »… غير ذي حرج …«. 

)5)  الدي�ان: 91. 

= )6)  في �سدر البيت نظر اإلى بيت اأبي ذوؤيب الهذلي )دي�انه 149):  
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93
]مجزوء الكامل[ وقال )1): 

ــْج ــاِه ــنَ ــم ــــُرِق ال ــــطُّ ـــْك مــــَن ال ـــُل )2)ا�ـــشْ ــــْج  الِع ــَت  ــْل ــمِّ ُح واإْن  ــِبــْر  وا�ــشْ

ـــ ــْي ــشِ ــ� تَ اأْن  ُهــــُمــــوَمــــَك  ـــــْذ  ـــــِب ــــــــَق   بـــهـــا فـــــــاإنَّ لـــهـــا َمـــــَخـــــاِرْجوانْ

ـــ ــطــْع ــتَ ــشْ ـــَج مـــا ا� ـــوائ ـــَح ـــمِّ اأِخــــيــــَك فـــــاِرْجواْقــــ�ــــصِ ال ـــَه ـــــْن ِل ـــــَت وُك

ـــى ـــتَ ـــَف ال اأيَّــــــــــاِم  َفــــَلــــَخــــْيــــُر  ــــْج4(  ــــواِئ ــــَح ـــى فـــيـــِه ال ـــشَ ـــ� ــــــوٌم َق ي

• • •

94
]الّرَمل[ وقال)3): ]38/ب[ 

ــْج لَ ــدُّ ــحــاِب ال ــصُ بــاأ�ــشْ ــْر� ــِح )4)ذهـــَب ال لُـــَجـــْج  ذاِت  ـــرٍة  ـــْم َغ فــي  َفـــُهـــُم 

ـــي َعـــِجـــاًل ـــاأت ــ�ــص ُكـــــلُّ الــخــيــِر ي ــي وَدَرْجل ُحــــظــــوٌظ  الـــخـــيـــُر  ــــمــــا  اإنَّ

لــُه ـــصَ  ـــا� ـــا ع م ــــمــــرُء  ال ــــــــَزاُل  يَ تَْعتَِلْج)5)ال  مــنــُه  ــْدِر  ــشَّ ــ� ال ــي  ف ــٌة  ــاَج ح

ــِه ب ــَت  ــْق ــايَ ــش ــ� ت ـــْد  ق اأْمـــــٍر  ُربَّ  ـــَرْج4(  ــــ ـــَف ـــال ب ـــُه  ـــن م اهللُ  يــــاأتــــي  ثـُـــــمَّ 

ْبَتها َرغَّ اإذا  راِغــَبــٌة  ــْفــ�ــُس  والــنَّ ــُع=  ــَن ــْق َت ــٍل  ــي ــل ق ــــى  اإل ــــــَردُّ  ُت واإذا 

)1)  الدي�ان: 91. 

)2)  الالعج: اله�ى المحرق. 

)3)  الدي�ان: 91. 

)4)  في الأ�سل: »ُلحج« ت�سحيف. والغمر: الماء الكثير، وُلّجة الماء: معظُمه. 

)5)  في الدي�ان: »… داأبًا تعتلج«. 
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95
]الطويل[ وقال )1): 

ُج ـــرَّ ـــَف ـــتَ يَ ـــد  ق ـــمَّ  ـــَه ال اإنَّ  ــيَّ  ــل ــي ــِل اأبْــَلــُج َخ فالَحقُّ   ، الــحــقَّ يَْبغي  كــان  ــْن  وَم

قاِئٌم والــَعــْدُل  يـَـْرتــاُب  ال  ْدِق  ال�شِّ )2)وذو  ــَوُج  اأْع رُّ  وال�شَّ الَحقِّ  ُطُرقاِت  على 

جى )3)واأْخالُق ذي التَّقوى وذي الِبرِّ في الدُّ ــَرُج  ُمــ�ــشْ َعْينَْيه  بيَن  ــراٌج  �ــشِ لَــُهــنَّ 

نـَـِقــيَّــٌة بي�ٌص  ــْدِق  ــشِّ ــ� ال ــــِل  اأْه وِنـــيَّـــاُت 
(4( تَتَلْجَلُج  ال  دِق  ال�شِّ ــِل  اأْه واألْ�ُشُن 

ٌة ُحجَّ اهلِل  على  ِلَمْخُلوٍق  ولَْي�َص  َمـــْخـــَرُج5(  ـــِة اهلل  ُحـــجَّ ـــُه مــن  ل ــ�ــَص  ــي ول

ـــــروٌن كــثــيــرٌة ـــد َدَرَجـــــــْت ِمـــنَّـــا ُق ــــْدُرُجوق ونَ ــنَّ  ــَدُه ــْع بَ �َشنَْم�شي  ونــحــُن 

ــُرفــاِتــِه ــِر فــي �ــشُ ـــــَدَك يــا ذا الــَقــ�ــشْ ـــُجُرَويْ ـــْزَع ــَخــفُّ وتُ ــتَ ــشْ ــ� ــهــا تُ ــْن ـــَك َع ـــاإنَّ ف

ــٌد ــعَّ ــبَ ــُم ـــا اْخــــتَــــْرتـَـــُه لَ ـــمَّ ــَرُجواإنَّـــــــَك َع ــْخ ــُم ـــَك لَ ـــَديْ ــي يَ ــا ف ــمَّ ـــــَك ِم واإنَّ

ــٍة ــرام َك ــي  ف غــدا  ــٍر  ــْم ِط ذي  ُربَّ  )5)اأال  ُج  ــوَّ ــتَ ُم الــُخــلــوِد  ِبِتيجاِن  ــٍك  ــْل وَم

نفي�شٌة لـَــَديَّ  نيا  الدُّ ما  لـَـَعــْمــُرَك  وَزبَْرجوا)6)10(  فيها  الَغاووَن  َزْخَرَف  واإْن 

َحِبْيبًة اإليَّ  نيا  الدُّ كانَِت  واإْن  ]39/اأ[  ــن اأْحــــَوُج11(  ي ــدِّ ــي ِمـــَن ال ــي اإلـــى َحــظِّ ــاإنِّ ف

)1)  الدي�ان: 92. 

)2)  في الدي�ان: »وذو الحق …«. 

جى: الّظالم.  )3)  الدُّ

)4)  تلجلج: خلط في كالمه. 

ْمُر: الّث�ب الَخَلق.  )5)  الطِّ

ن�ا، ونّق�س�ا، وزّين�ا.  )6)  َزْبَرج�ا: ح�سَّ
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96
]الطويل[ وقال)1): 

تَْنُجو اأْن  ــَك  لـَـَعــلَّ نــيــا  الــدُّ مــن  ــْف  النَّْهُجتـَـَخــفَّ الَم�ْشَلُك  لَك  والتَّقوى  الِبرِّ  َفِفي 

لَْهُوها يَْحكيِه  ار  ـــدَّ ال ـــراَب  َخ ـــُت  ْنُجراأي وال�شَّ والــُعــوُد  الِمْزماُر  اْجتمَع  اإذا 

ــٌة ُحــجَّ لــَك  ـــْل  َه الــَمــْغــُروُر  ــا  ــه اأيُّ ــجُّاأال  ــتَ ــْح ــِة ُم ــام ــي ــِق ــــوَم ال ــهــا ي ـــَت ب ـــاأنْ ف

ـــروَف الـــَحـــادثـــاِت فــاإنَّــهــا ـــْر �ـــشُ ـــَدبَّ )2)تَ ــْحــُج  �ــشَ اآِونَــــٍة  ُكـــلَّ  منها  بــَقــْلــِبــَك 

الأْهِلها تَْبقى  الحاالِت  تَْح�َشِب  وال  ــَوج5ُّ(  ــْع وتَ طـــوراً  الــحــاُل  تَ�شتقيُم  ــْد  ــَق َف

راَفُه اطِّ ا�ْشتََلذَّ  يَء  ال�شَّ ا�ْشتَْطَرَف  )3)َمــِن  َمــجُّ  ــُه  ل منُه  ــان  ك �َشيئاً  َمــلَّ  وَمـــْن 

ُعُقولُُهْم طا�َشْت  ــوؤِْم  ــلُّ ال اأْهــُل  ــجَّ  لَ ــوااإذا  لَــجُّ اإذا  ــاِم  ــئ ــلِّ ال ــاُت  ــاَج ــج لَ َكــــذاَك 

قى الرُّ به  اإالَّ  يَ�ْشِف  لـَـْم  َمــْن  تَباَرَك  ــْلــُج8(  والــثَّ ـاُر  الــنَـّ بــِه  اإالَّ  ــْف  ــِل ــاأتَ ي ولَـــْم 

• • •

97
]مجزوء الكامل[ وقال)4): 

ــــاَجــــى ــــنَ يُ َمــــــــْن  اأْكـــــــــــــَرُم  َداَجــــــى)5)اهللُ  داَجـــْيـــَت  اإْن  والــــَمــــْرُء 

ـــٍم ـــِظ ـــْع ـــُم ــــ�ــــصَ ِب ــــْي ـــــــْرُء لَ ـــــــَم )6)وال ـــا  ـــاَج َح ـــُه  ـــْن ِم ــي  ــشِّ ــ� ــَق يُ ــاً  ــئ ــْي ــشَ �

ـــ ــِدي ـــ ــشَّ ــ� ـــــَن ال ـــفـــاُء ِم ِمــــزاَجــــاَكـــــــَدَر الـــ�ـــشَّ اإالَّ  ـــــــرى  تَ ـــا  ـــم ف ــــــِق  ـ

)1)  الدي�ان: 93. 

ْحُج: الخد�س.  )2)  ال�سَّ

: الرمي.  )3)  المجُّ

)4)  الدي�ان: 94. 

)5)  المداجاة: المداراة. 

ى منه …«.  )6)  في الدي�ان: »… يق�سّ
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تَـــــــَزاوَجـــــــْت االأمــــــــــــوُر  ]39/ب[ واإذا  ــا  ــاَج ــت ِن اأْكـــَرُمـــهـــا  ـــــْبــُر  فــالــ�ــشَّ

َراأْ ــــوَق  ف يَـــْعـــِقـــُد  ـــْدُق  ـــشِّ ـــ� وال ـــــرِّ تَـــاجـــا5(  ـــــِب ـــــْل ـــِه ِل ـــف ـــي ـــل �ــــــصِ ح

ـــــــــُدُه ــــُب َزنْ ــــُق ــــْث ـــــْدُق يَ ـــــ�ـــــشِّ ـــراجـــاوال ـــــٍة �ـــشِ ـــــاِحـــــي فـــــي ُكــــــــلِّ نَ

ـــفـــا ــــــَدَع الـــ�ـــشَّ ــــــشَ ـــــا � ـــــم ـــــُربَّ )1)ولَ ـــا  ـــاَج ج ـــزُّ ال ـــَعـــَب  �ـــشَ ـــا  ـــم ـــُربَّ ولَ

ـــَهـــــــوى ــــُق  بـــالْ ــــلَّ ــــَع ــــُم ـــــى  ال ـــــاأب وادِّالجــــــــــــايَ َرواحــــــــــــــــاً  اإالَّ 

ـــو ـــُف ـــنُّ ــــُج ال ــــِل ــــتَ ــــْخ ــاوالــــــمــــــوُت يَ ــالج ــت اْخ عــنــُه  ـــَهـــْت  �ـــشَ واإْن  �ــــصَ 

ــْر ــَك ــتَّ ال ـــَك  َج ـــرَّ ـــَع ُم اْجــــَعــــْل  ـــا10(  ـــراج ـــِع انْ لـــه  ـــــــــْدَت  َوَج مـــا  ُرَم 

ــــُه ــــتُ ــــْم �ــــشِ ــــــــــــْرٍق  بَ ُربَّ  )2)يـــــا  ـــا  ـــاَج ـــَج َع َمــِخــيــَلــتُــُه  ــــــاَدْت  ع

ــــ ـــْع ــــاَر بَ ــــش ـــاً اأَُجـــــاَجـــــاولـَــــــــــُربَّ َعـــــــــْذٍب � ـــح ـــْل ـــــٍة ِم ـــــُذوب ــــــَد ُع

ـــا ـــشَ ـــ� )3)ولَــــــــــــــُربَّ اأْخــــــــــــــالٍق ِح ــَمــاَجــا  �ــشِ ــــاً  ــــالق اأْخ ــــــْدَن  ُع ٍن 

ــــْد ـــَق ال ـــاي ـــشَ ـــ� ْن عـــلـــيـــَك َم ـــجـــاَجـــاَهــــــــوِّ ــــبـُـــاًل ِف ـــــا تَــــُعــــْد �ــــشُ ـــــيَ ُدنْ

ــٍة ــَق ــي ــشِ ــ� ِل ــــَجــــَرنَّ  تـَـــ�ــــشْ ال  ــــا15(  ــــراج ــــِف ـــا انْ ـــه ـــــــــاإنَّ ل يـــــومـــــاً ف

اإلـــى ـــيٍء  ـــشَ � ــــْن  ِم ــــاَج  ع ــــْن  َم �ـــــشـــــيٍء فــــــــــاإنَّ لـــــه َمــــَعــــاَجــــا16( 

• • •

فا، جمع �سفاة: ال�سخرة المل�ساء.  )1)  ال�سَّ

 . )2)  �سام البرق: نظر اإليه اأين يق�سد. والمخيلة: الّظنُّ

ماجة: القبح.  )3)  ال�سَّ
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باب الَحــاء

98
]الطويل[ وقال)1): 

ـــُح الِئ اأبْــــَلــــُج  الـــحـــقَّ  اأنَّ  ــــَر  تَ ــُحاألَـــــْم  ــوائ َج ــفــو�ــِص  ــنُّ ال لَــجــاَجــاِت  واأنَّ 

ُه �َشرَّ النَّا�َص  عِن  يَْكُفْف  لـَـْم  المرُء  ]40/اأ[اإذا  اِلُح  ُم�شَ منهْم  عا�َص  ما  له  َفَلْي�َص 

ُه ــرُّ ــشُ ــ� يَ ــا  َعــمَّ اهلِل  ـــُد  ـــْب َع َكــــفَّ  ــاِلــُحاإذا  �ــشَ فــالــَعــْبــــــــُد  اهلِل  ــــَر  ِذْك واأكـــثـــَر 

َفعاِلِه ُح�ْشُن  ــَدْحــُه  ــْم يَ ــْم  لَ الــمــرُء  مــــاِدُحاإذا  هلِل-  ــُد  ــم ــح -وال ـــُه  ل فــلــيَــ�ــَص 

ُف َعْي�ُشُه الُم�شاِمُح5( اإذا �شاَق �شدُر المرِء لم يَ�شْ اإالَّ  الَعْي�َص  يَ�ْشتَطيُب  ومــا 

ُه ُودَّ اهلِل  ــي  ف ــفــاَك  اأ�ــشْ ـــــراأً  اْم )2)واإنَّ  ُح  لَنَا�شِ ُمعيناً  التَّقوى  على  وكــاَن 

ــُه ــنَ ــِذْق ــاُت يُ ــي ــِه ــْل ــُم ــى وال ــتَ ــَف ــا ال ــن ــْي النَّوائُحوبَ عليه  قــاَمــْت  اإْذ  الــلَّــْهــِو  َجنى 

ُه َهمُّ ــاَن  ك ــْن  َم النَّا�ِص  األَـــبَّ  واإنَّ  ــَدْت مــنــُه عــلــيــِه الـــَجـــواِرُح8(  ــِه ــشَ ــمــا � ِب

• • •

99
]مجزوء الرمل[ وقال)3): 

ــــُمــــوُح ــــــْرُف الــــطَّ ـــــَك الــــــطَّ ـــــانَ ــــُب الـــــَجـــــُمـــــوُحَخ ــــل ــــق ــــــهــــــا ال اأيُّ

ـــْر ــــِر والـــ�ـــشَّ ــــْي ــــَخ ــــــي ال ــــــَدواع ونُـــــــــــــــــــُزوُحِل ُدنُـــــــــــــــــــوٌّ  ِر 

ــــــٍب ــــــَذنْ ــــــــْل ِلـــــَمـــــْطـــــلـــــوٍب ِب ـــــوُحَه ـــــشُ ـــــ� تَـــــــــْوبَـــــــــٌة مـــــنـــــُه نَ

)1)  الدي�ان: 96. 

)2)  في الدي�ان: » … معينًا ل�سالح«. 

)3)  الدي�ان: 98-97. 
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ــــــــالُح ُقــــــُلــــــوٍب ــــــــشْ ـــــــــــــــُروُحكـــــيـــــَف اإ� ـــــــــمـــــــــا ُهــــــــــــنَّ ُق اإنَّ

اأنْــــــ ــــا   ــــن ِب اهللُ  ـــــَن  اأْحـــــ�ـــــشَ ـــــوُح5(  ـــــُف تَ ال  الــــَخــــَطــــايــــا  ـــــــَن  ـ

ــــا ــــنَّ ـــــوُر ِم ـــــتُ ـــــ�ـــــشْ ـــــَم ــــوُحفـــــــــــاإذا ال ــــشُ ــــ� ــــــه ُف ــــــْي ــــــْوبَ ــــــَن ثَ ــــــْي بَ

ــــــٍز ــــــِزيْ ــــــا ِمــــــــْن َع ــــــن )1)َكــــــــْم راأي ـــوُح  ـــشُ ـــ� ـــُك ال ـــُه  ـــن ع ُطـــــويـَــــْت 

ــــــاَح ِمــــــْنــــــُه ِبــــــَرِحــــــْيــــــٍل ]40/ب[�ــــــشَ ـــُدوُح  الـــ�ـــشَّ ـــِر  ْه ـــدَّ ال ــُح  ــائ ــشَ �

االأْر ـــي  ف ـــصِ  ـــا� ـــنَّ ال ــصِ  ــ� ــع ب ـــــوُحَمــــــْوُت  ـــــتُ ـــصٍ ُف ـــ� ـــع ـــى ب ـــل �ـــــــــصِ   ع

ـــومـــاً يَ الـــــَمـــــْرُء  ــُر  ــي ــش ــ� ــيَ ــشَ � ُروُح10(  ـــــِه  ـــــي ف مــــــا  ــــــداً  َجــــــ�ــــــشَ

ــــــيٍّ ــــــْي ُكــــــــــلِّ َح ــــــنَ ــــــْي ــــن َع ــــي ــــــــْوِت يـَـــــُلــــــوُحب ــــــــَم َعــــــَلــــــُم ال

ـــــــــ ــــٍة والْ ــــل ــــف ــــــي غ ـــــا ف ـــــن ـــــلُّ ـــــــــــُروُحُك ــــــُدو ويَ ــــــْغ ــــــــَمـــــــْوُت ي

نْــــــ ـــــــَن الـــــدُّ ــــا ِم ــــي ن ــــدُّ ـــــبُـــــوُحِلــــبَــــنــــي ال ــــــــوٌق و�ـــــشَ ــــــــبُ ــــا َغ ــــي ـ

ـــبَـــْحــــ ـــِي واأ�ـــشْ ـــي الـــَو�ـــشْ )2)ُرْحـــــــَن ف ـــوُح  الـــُمـــ�ـــشُ َعـــَلـــْيـــِهـــنَّ  ــــــَن 

ـــ ِمــ�ــشْ يــا  ــَك  ــشِ ــ� ــْف نَ عــلــى  نُــــْح  ــــوُح15(  ــــنُ تَ ُكـــــْنـــــَت   اإْن  ــــُن  ــــِكــــْي ـ

ــــــ ْه ـــــدَّ ــــــــَن ال ــــــاٍح ِم ــــــــلُّ نَــــــطَّ ـــــــوُحُك ـــــــُط ـــــــــُه يـــــــــــوٌم نَ ـــــــــِر ل ـ

ــــ ـــْم ُع ولـَـــــــْو  ــــنَّ  ــــوتَ ــــُم ــــتَ لَ  )17(3( ـــــــوُح  نُ ــــَر  ُعــــمِّ مــــا  ـــــْرَت  ـــــِم ـ

• • •

�ح: الَعداوة.  )1)  الُك�سُ

عر.  )2)  الُم�س�ح، جمع ِم�ْسح: الِك�ساء من ال�سَّ

رت …«.  )3)  في الدي�ان: »… واإن عمَّ
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100
]الوافر[ وقال)1): 

ــا ــاي ــن ــَم وال ـــــَد  ـــــلَّ اأَُخ اأْن  ــــــــــُل  ــياأُوؤَمِّ ــواح ــنَّ ـــلـــيَّ ِمــــْن ُكــــلِّ ال ـــَن َع ـــْب ـــِث يَ

ــا ــيًّ َح ـــُت  ـــْي ـــ�ـــشَ اأْم اإذا  اأدري  ــاِح ومــــا  ــب ــشَّ ــ� ال ــــى  اإل اأعـــيـــ�ـــصُ  لـَــَعـــلِّـــي ال 

• • •

101
]الرمل[ وقال)2): 

ـْح فاتَّ�شَ ــي  ــنّ ِم اأ�ـــصِ  ـــرَّ ال ــْيــُب  �ــشَ ــــــَرْحالَح  ــــبَــــاٍب وَم ــــٍو و�ــــشَ ــــْه ــــَد لَ ــــْع بَ

ــــْم ــــــمَّ لَ ــــا ثُ ــــن ــــِرْح ]41/اأ[َفــــَلــــَهــــْونــــا وَم َفـــَرْح  الــلُّــبِّ  ــِذي  ِل الــمــوُت  يـَــَدِع 

ـــْم ـــُك ـــنَ ِدي ـــوا  ـــون �ـــشُ اآَدَم  بَـــنـــي  ـــا  ــــَرْحي يُــــطَّ اأالَّ  ــــِن  يْ ــــلــــدِّ ل يَــنــبــغــي 

ـــْم ـــُك ـــَرَم اأْك الَّـــــذي  اهللَ  ــــدوا  ــــَم ـــْحواْح ـــ�ـــشَ ـــنَ ـــْم َف ـــك ـــي ــــــاَم ِف ــــيٍّ ق ــــِب ــــنَ ِب

ـــِه ب اهللُ  ـــــَح  ـــــتَ َف ِبـــــنَـــــِبـــــيٍّ  ــــَرْح5(  ـــوُه و�ــــشَ ـــم ـــتُ ـــْل ــــٍر ِن ــــْي ـــــلَّ َخ ُك

ــِه ـــا�ـــصُ ب ـــنَّ ـــــــوَزُن ال ـــٌل لَــــْو يُ ـــشَ ـــْر� )3)ُم ـــْح  وَرَج طا�ُشوا  ــرِّ  ــِب وال التُّقى  فــي 

بالُعـال ـــى   ــــ اأْول اهلل   ـــوُل   َفـــَر�ـــشُ ــَدْح7(  ـــ ــِم ــال ب ـــى  ــــ اأْول اهلِل   ــــوُل   ــــشُ وُر�

• • •

)1)  الدي�ان: 99. 

)2)  الدي�ان: 100-99. 

)3)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… �سال�ا ورجح«. 
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102
]الكامل[ وقال)1): 

ورواَحـــهـــا ـــا  ه ـــُدوَّ ُغ الــُخــُطــوَب  ــداَحــهــااإنَّ  ــِق داِئـــبـــٌة تُــجــيــُل ِق ــْل ــَخ ــي ال ف

ــا ــه ــتَ ــْن ــا لـَــَقـــْد اأُوِط ــي ن ــدُّ ــَن ال ــاِك ــشَ ــا � ــهــاي ــَراَح بَ ـــَت  ـــِرْه َك واإْن  ــنَّ  ــَرَح ــْب ــتَ ولْ

ًة لَــــَك ُعــــدَّ ـــــا  اأبَ ــا ال  ــاي ــن ــم ــْل ِل الَحهاُخــــْذ  �شَ اأَرْدَت  اإْن  َك  ِلنَْف�شِ ــُظــْر  وانْ

ـــ َريْ ــقــاِب  ــُع ِب َفــكــاأنَّــنــي  ــِرْر  ــتَ ــْغ تَ ال  جناَحها4(  عليَك  نَ�َشَرْت  قْد  ْهِر  الدَّ ـِب 

• • •

)1)  الدي�ان: 101. 
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لي�ص له �شيء على حرف 

الخـاء
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ال باب الدَّ

103

]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ـــو ـــُك تَ اأْن   الأَْكـــــــــــــــَرُه  ـــــــــي  ـــــُداإنِّ يَ ِعـــــــْنـــــــِدي  ِلــــــَفــــــاِجــــــٍر  َن 

اإلـَـــْيـــــ َمـــْحـــَمـــَدتـــي  َفــــتَــــُجــــرَّ  ـــــْن يـُـــْحــــَمــــُد2(  ـــــمَّ ــــــِه ولــــيــــ�ــــصَ ِم ـ

• • •

104
]المتقارب[ وقال)2): 

بَـــــائـــــُد ُكــــلُّــــنــــا  ـــــنــــــا  اإنَـّ ـــــُداأَال  ـــــاِل َخ اآَدٍم  ــــي  ــــن بَ واأيُّ 

ــــْم ــــِه ــــُدوبَـــــــْدوؤُهـــــــُم كــــــاَن ِمــــــْن َربِّ ـــــم عــــاِئ ـــــه ــــــــــلٌّ  اإلـــــــى َربِّ وُك

ــى االإلـــــ ــش ــ� ــْع ــُدَفــيــا َعـــَجـــبـــاً كـــيـــَف  يُ ــاِح ــج ال ـــُدُه  ـــَح ـــْج يَ ــَف  ــي ك اأْم  ـــُه  ـ

تَــــْحــــريــــكــــٍة ــــــــــلِّ   ُك ـــــي  ف ــُد )3)وهلِل  ــاِه ــش ــــلِّ  تـَـ�ــشــكــيــنــٍة  � وفــــي  ُك

اآيـــــٌة لـــــُه  �ــــشــــيٍء  ُكــــــلِّ  وفـــــي  ــــــــُد5(  ــــــــــُه واِح تَـــــــــــُدلُّ عــــلــــى اأنَـّ

• • •

)1)  الدي�ان: 102. 

)2)  الدي�ان: 102، 103. 

)3)  رواية العجز في الدي�ان: »علينا وت�سكينة �ساهد«. 
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105

]الطويل[ وقال)1): ]41/ب[ 

َمْعبُوِد  خيَر  يا  العر�ِص  ذا  يا  الحمُد  َخــْيــَر محُموِد لََك  ــا  ــوؤوٍل وي مــ�ــشْ َخــْيــَر  ــا  وي

واِلـــداً لَ�ْشَت  اأْن  اللَّهمَّ  ــَك  ل ِبَمْولُوِد)2)�َشِهْدنا  ول�ْشَت  المولَى  ولكنَّك 

وٍف  ِبَمْو�شُ ول�ْشَت  ــُروٌف  ــْع َم ـــَك  ِبَمْحُدوِد)3)واأنَّ ول�ْشَت  َمــْوجــوٌد  واأنَّـــَك 

تـَــَزْل ـــْم  ولَ ـــزاُل  ت ال  َربٌّ  ــــَك  واأنَّ ــوِد 4(  ــُق ــْف ــاً َغـــْيـــَر َم ــب ــداً غــائ ــي ــع ــاً ب ــب ــري َق

• • •

106
]المن�صرح[ وقال)4): 

ــــَر ُمـــتَّـــِئـــِد  ــــيِّ َغــــْي ـــــــَب الــــَغ ـــا راِك ـــِدي �ـــشَ ـــالل والـــرَّ ـــاَن بــيــَن الـــ�ـــشَّ ـــتَّ �ـــشَ

ــداً ــِم ــت ــْع ـــْد اأتَـــْيـــَت ُم ــَك مــا ق ــبُ ــشْ ــ� ـــِد َح ـــُع تَ ال  ـــــمَّ  ث اهللَ  ـــِر  ـــِف ـــْغ ـــت ـــشْ ـــا� ف

ِزيـــــاَدتُـــــُه ـــُه  ـــ�ـــشُ ـــْق نَ ــــــذي  الَّ ذا  ـــا  ـــِزِد ي تَ َفــَلــْم  ــ�ــصْ  ــِق ــتَ ــْن تَ ـــْم  لَ ُكــْنــَت  اإْن 

ــــُه الـْـــ ــــُظ ـــــٍل وواِع ــــْن اآِم ـــــْم يَــَكــِد َعـــِجـــْبـــُت ِم ــظ ولَ ــع ــتَّ ـــْم ي ـــَل ـــــَمــــْوُت َف

ِب�َشا ــهــاَر  ــنَّ وال ــْيــَل  الــلَّ ــَرَع  اأ�ــشْ مــا  ـــــِد 5(  ــى االأَم ـــاٍر تـــاأتـــي عــل ـــ�ـــشَ ــــاٍت ِق ع

ــا ــم ــا ِب ــن ــي ــل ـــى ع ـــل ـــِب لَــــيَــــجــــِريَــــنَّ ال
لُبَِد)5) عــلــى  ــا  ــن ــَل ــْب َق َجـــــَرى  ــــاَن  ك

)1)  الدي�ان: 104. 

)2)  اقتب�س من ق�له تعالى في �س�رة الإخال�س 3 : {  }. 

)3)  في الدي�ان: »… ول�ست بمجدود«. وجاءت عرو�س البيت تامة خالفًا لما ه� مقرر في البحر المحيط. 

)4)  الدي�ان: 104، 105. 

)5)  لبد: اآخر ن�س�ر لقمان، وقد ذكره ال�سعراء، قال النابغة:

حى اأهُلها اْحتمل�ا َحْت خالًء واأ�سْ ُلَبِداأ�سْ علـى  اأخـنى  الـذي  عليـها  اأخنـى 
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ــٍة ــَق ــا َمـــــْوُت َكـــْم اأخـــي ِث ــا َمـــــْوُت ي ـــديي ـــيَ ــِه ِب ــن ــي ـــ�ـــصَ ع ـــْم ــي َغ ــن ــت ــف ــلَّ َك

الْـ اإلــى  ْفَت  اأ�شَ ــْم  َك َمــْوُت  يا  َمــْوُت  ـــــَدِد يا  ــــــْن َع ـــــْن ثَــــــــْروٍة وِم ـــِة ِم ـــلَّ ـــِق ـ

ال�ْشـ بــَك  بََّحْتنا  �شَ َمـــْوُت  يا  َمـــْوُت  ــِد يا  ــشَ ــب االأ� ــواك ــْت َك ــ�ــشَّ �ــشــْمــ�ــُص   وَم

الْـ ِمْن  اأَراَك  ال  َمــْوُت  يا  َمــْوُت  يا  ]24/اأ[10(  اأَحــِد  على  تُْبِقي  جميعاً  ـَخْلِق   

ـــَوْخـــِزَك ِمــْن ــِد يــا َمـــْوُت يــا َمـــْوُت َكـــْم ِل ــِب ـــى وِمـــــْن َك ـــْدَم ـــٍح يَ ـــري ـــٍب َج ـــْل َق

اأبَـــــــــداً دائــــــمــــــاً  هلِل  ــــحــــمــــُد  ــِد ال ــُر ُمــْقــتـَـ�ــشِ ــَد غــي ــ�ــشْ ــَق ــُف ال ــ�ــشِ قـــْد يَ

وَمــْن يُــِنــْرُه  بالُهَدى  يَ�ْشتَِنْر  ــْن  َم يَِجِد)1)13(  ــاً  ــب ــل ــْط َم اهلِل  اإلــــى  ـــِغ  ـــْب يَ
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107
]المن�صرح[ وقال)2): 

الــْد ِمــَن  ــَت  لـَـ�ــشْ الَمنيِع  ِلْلَجليِد  َجـــَلـــِد ُقــْل  ـــٍة وال  ـــَع ـــْن َم ــــذي  ب ـــــا    ـــــيَ ُدنْ

ــرِة ال ــي ــ�ــش ــَق ِة ال ــاِحــَب الـــُمـــدَّ ــِع الـــُمـــَدِد يــا �ــشَ ــاط ــْل عـــِن الـــمـــوِت ق ــَف ــْغ تَ

ُمـــُه تُـــَقـــوِّ ــــْن  َم تَـــْقـــويـــَم  ـــَك  ـــْن َع اأَوِد)3)َدْع  ـــْن  ِم فــيــَك  ــا  م ْم  َفـــَقـــوِّ وابْــــداأ 

ــه الــْنـــ ـــَت ب ـــَرنْ ـــْم زائــــٍد َق ــــْوُت َك ــا َم ــــْم يَــــِزِد ي ــ�ــْص ولَ ــِع ــت ــْن ــ�ــصَ َفـــَلـــْم يَ ــْق ــنَ ـ

ـــصٍ وَمــا اأْر� ــلَّ  ُك الــمــوُت  مــالأ  ــْد  ق ـــــَدٍة  اإلــــــى  بـَــَلـــِد 5(  ــــِزُع ِمـــــْن بَـــــْل ــــْن يَ

• • •

)1)  في الأ�سل: »من ي�ستتر بالهدى يبرزه«؛ وه� مختل ال�زن والمعنى، والت�س�يب من الدي�ان. 

)2)  الدي�ان: 105، 106. 

)3)  الأود: الميل والع�جاج. 
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108
]المتقارب[ وقال)1): 

ـــُد ـــْي ـــِج َم ـــــــويٌّ  َق ـــــــي  َربِّ اإنَّ  ــــيٌّ َحـــِمـــْيـــُداأال  ـــٌف َجـــلـــيـــٌل َغــــِن ـــْي ـــِط لَ

َعــُظــَمــْت واإْن  ـــوَك  ـــل ـــُم ال ــــــُت  ــُدراأي ــي ــب ــــوَك ِلـــــَربِّـــــي َع ــــُل ــــُم فـــــــاإنَّ ال

ــاِم ــط ــُح ـــذا ال ـــِع ه ـــْم ــُص فـــي َج ــ� ــاِف ــن يَبيُد)2)نُ ــــــلٌّ  وُك ــــــــُزوُل  يَ ــــــلٌّ  وُك

ٍة ـــــوَّ ــْيــُدوَكــــــْم بَــــــاَد َجــــْمــــٌع اأولُـــــــو  ُق ــٌر َمــ�ــشِ ــشْ ــ� ــيــٌن وَق ــٌن َحــ�ــشِ ــشْ ــ� وِح

ــَحــاِدثــاِت ال على   ــاٍق  ــب ِب ولَــْيــ�ــَص  ــديــُد5(  ــِق ُرْكــــٌن �ــشَ ــْل ــَخ ـــَن ال ــيٍء ِم ــشَ ــ� ِل

ــاَء ــنَ ــَف ال يـَــُفـــوُت  َمــنــيــٍع  واأيُّ  ــُد]42/ب[  ــدي ــَح وال ــا  ــَف الــ�ــشَّ ــلــى  ــْب يَ كـــاَن  اإذا 

اأْن ـــَد  ـــْب ـــَع ال َدَعـــــا  ـــــــاً  راأْي اإنَّ  )3)اأال  ــُد  ــي ــش َر� راأٌي  اهلِل  ــــى  اإل ــَب  ــي ــن يُ

ـــى ـــَل ـــِب ـــــــــــَداِر ال ـــر ِب ـــثَّ ـــَك ـــت ـــــٌد َفــــريــــُدَفــــــال ت ـــــي ـــــَك فـــيـــهـــا َوِح ـــــاإنَّ ف

ـــٌة ـــلَّ ِع ــــُه  ل ــــاً  ــــن َديْ ــــمــــوَت  ال ــهــا تَــحــيــُداأَرى  ــن َفـــِتـــْلـــَك الَّـــتـــي ُكـــنـــَت ِم

ــٍة ــل ــْف َغ ـــي  ف ــــَك  فــــاإنَّ ـــْظ  ـــقَّ ـــيَ تَ ــْن يـَـمــيــُد10(  ــَم ــي ــُر ِف ــْك ــشُّ ــ� ـــَك ال ــُد ب ــي ــم يَ

ـــَف الـــَفـــنـــاُء ـــــَر كـــي ـــــْم تَ ــــَك لَ ــــاأنَّ ــوُت الــُغــالُم الــَجــلــيــُد )4)ك ــم ــَف يَ وكــي

ــنُّ الــَكــبــيــُر ــشِ ــ� ــُم ـــوُت ال ـــُم ــُدوكــيــَف يَ ــي ــَوِل ــغــيــُر ال ـــوُت الــ�ــشَّ ـــُم وكــيــَف يَ

ـــــِدِه ـــي  َوْع ْهــــَر ف ـــُن الــــدَّ ـــاأَم ـــُد؟وَمـــــْن ي ـــْي ـــــٍد َوِع ـــِر فــي ُكــــلِّ َوْع ْه ـــلـــدَّ وِل

ـــْد َق ـــُب  ـــْي ـــشَّ ـــ� وال ـــــُل  تُـــــوؤمِّ ــــُداأَراَك  ــــِريْ ــــُه بَ ــــْن ـــَك ِم ـــي ـــْع ـــنَ ـــــــــاَك ِب اأتَ

ــٍة تـَـْنــِفــيــ�ــشَ ُكـــلِّ  ــي  ف ــصُ  ــ� ــُق ــْن وتَ ـــُد15(  ـــزي ــــَك ِفـــيـــهـــا تَ ــــَظــــنِّ ـــــــــَت ِب واأنْ

)1)  الدي�ان: 106، 107. 

)2)  في الدي�ان: »تناف�س …«. 

)3)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »راأي �سديد«. 

)4)  في الدي�ان: »… الفنا …«. 
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ــــَدُه ــــْب ــــــــْوالَك يـــا َع ــــاُن َم ــــش ــــ� ــُدواإْح ــدي ــصٌّ َج ــ� ـــِر َغ ْه ـــدَّ ــــَدى ال اإلـــيـــَك َم

ــــُه ــــانَ ــــ�ــــش اإْح اهلِل  ــــــَن  م ـــــُد  ـــــري ـــُدتُ ـــري ـــا تُ ـــــَر ِمـــمَّ ـــــثَ َفــيُــعــطــيــَك اأْك

ــُه يَــْنــ�ــشَ ـــــْم  لَ اهللَ  ـــَر  ـــَك ـــشَ � ــــــْن  ــُد )1)وَم ــزي ــَم ــُه ال ــْن ــَقــِطــْع عــنــُه ِم ــْن ـــْم يَ ولَ

�َشِقيٌّ اإالَّ  ــْرَف  ــُع ال يـَـْكــُفــِر  ولَـــْم   )19(2( ــُد  ــْي ــِع ــشَ � اإالَّ  اهللَ  ــِر  ــُك ــشْ ــ� يَ ــــْم  ولَ

• • •

109
]الّرمل[ وقال)3): ]43/اأ[ 

ــو الأَحــــْد ــُف ــ�ــشْ ــَص يَ ــ� ــْي ــَع ـــــُت ال ــــْدمــا راأي ــــَك ونَ ــــــاٍء  ــــــنَ وَع َكـــــــدٍّ  ُدوَن 

ــــُه ُمـــْغـــتـَــِنـــمـــاً ــــتَ ْم ــــدَّ ـــْدُكــــــْن ِلــــَمــــا َق ـــَغ ِل الــــيــــوِم  َعــــَمــــَل  ـــــْر  ـــــوؤَخِّ تُ ال 

ـــاًل قـــاِت ـــْهـــمـــاً  لـَــ�ـــشَ ِلــــْلــــمــــْوِت  ــــْداإنَّ  ـــُه اأَح ـــْن ــَص يَـــْفـــِدي اأَحــــــداً ِم ــ� ــي ل

ــْو ولَ نــيــا  الــدُّ فــي  ــُت  لَــ�ــشْ اأن  اأَرى  ـــــْد )4)َقـــْد  ــي َدائـــبـــاً ُطــــوَل االأبَ ــْت ل ــيَ ــِق بَ

ـــِحـــٌل ـــْرتَ َم ـــــداً  َغ ــا  ــه ــْن ِم ـــي  ـــن اإنَّ َغــْد5(  بَـــْعـــِد  ِمــــْن  َراِحــــــاًل  ــــــي  اأَُران اأْو 

ـــاً ـــب ـــري َدائ ـــْي ـــَغ ــْداأْجــــَمــــُع الــــمــــاَل ِل ــبَ ـــُه فــي َك ـــْن ــَص ِم ــ� ــْي ــَع واأُقـــا�ـــشـــي ال

ــــذي اأْجــــَمــــُعــــُه ؟ ؟ِلـــَمـــِن الـــمـــاُل الَـّ والــــَولـَـــْد  الأْهـــلـــي  اأْم  ــي؟  ــش ــ� ــْف ــنَ اأِل

اإَذا ــــدي  ــــْع بَ ـــــــدي  َولَ ـــي  ـــال ـــبَ يُ ـــا  ــْد )5)م ــبَ ــلِّ ــوا واِلـــَدُهـــْم تــحــَت ال ــبُ ــيَّ َغ

ــــِدِه ــــْع ــــُه ِمــــــْن بَ ــــالَ ــــوا م ــــابُ ــــش ؟واأ� ـــْد  ـــشَ ـــَر� ِل اأْم  ــى  َمــ�ــشَ ـــا  م ــــيٍّ  ــــَغ اأِل

)1)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة اإبراهيم 7 : {  }. 

)2)  في الدي�ان: »وما يكفر … وما ي�سكر …«. 

)3)  الدي�ان: 108، 109. 

)4)  في الدي�ان: »… لي دائمًا …«. 

)5)  اللَِّبد: الكالأ الّرقيق يلتبد. 
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ــــٌد واِح ـــــْوٌم  يَ ــــاَك  ــــيَ ُدنْ ـــمـــا  اإنَّ  )10 ـــْد  ـــُع ـــــْم يَ ــــــى لَ ـــــَك َولَّ ـــــْوُم ــــــاإذا يَ ف

ـــا يـَــ�ـــشَ ــــا  م ــــي  ــــه اإل اهللُ  ــــُل  ــــَع ــــْف َمـــــَرْديَ ِمـــــْن  ِفــيــنــا  اهلِل  الأْمـــــــِر  مـــا 

وا�ِشعاً ِرْزقــــاً  ــَق  ــم االأح ــــْرُزُق  يَ  )12(1( ــْد  ــِك نَ ــوراً  َمــْعــ�ــشُ ــبِّ  ــلُّ ال ذا  ـــرى  وتَ

• • •

110
]الطويل[ وقال)2): 

ــُد ــولَ يُ ــوِت  ــَم ــْل ــِل َف مـــولـــوٍد  ُكــــلُّ  ــُداأاَل  يُــَخــلَّ ــيٍء  ــ�ــشَ ل ــا  ــيًّ َح اأَرى  ــُت  ــشْ ــ� ولَ

ــا ــم ــَك اإنَّ نــيــا فـــاإنَـّ ــــَن الــدُّ ْد ِم ُد]43/ب[تَــــَجــــرَّ ُمَجرَّ ــَت  واأنْ نيا  الدُّ اإلى  �َشَقْطَت 

ــُه ــاإنَّ ــهــا ف ــْن ــيٍء ِنـــْلـــَت ِم ــش ـــُل � ــلُّ ويَــْنــَفــُدواأْفـــ�ـــشَ ــِح ــَم ــشْ ــ� ــٌل يَ ــي ــل َمـــتَـــاٌع ق

ُه ــزَّ ــُر ِع ْه ــدَّ ــْن َعــزيــٍز اأْذَهــــَب ال يُْح�َشُدوَكـــْم ِم ــاَن  ك ــْد  وق َمــْرُحــومــاً  ـبََح  فاأ�شْ

َفُذمَّها ولــكــْن  نيا  الدُّ تـَـْحــَمــِد  فــال  ــُد5(  ــَم ــْح يُ اهللُ  ـــــُه  َذمَّ �ــشــيٍء  بــــاُل  ـــا  وم

• • •

111
]الطويل[ وقال)3): 

ــُد ــْب ــي لـــُه َع ــاأنِّ ـــْن َفـــْخـــِري ب ـــاَرَك َم ـــبَ ــْبــحــانَــُه ولـَـــُه الــَحــْمــُدتَ ــُه �ــشُ ــحــانَ ــْب و�ــشُ

َوْجـــُهـــُه َعـــزَّ  ــُه  ــك ــْل ُم اإالَّ  ُمـــْلـــَك  البَْعُدوال  ـــَو  وُه �ُشلطانِه  فــي  الــَقــْبــُل  ُهـــَو 

ــُه لَ واْجــتــهــدي  ــي اهللَ  نَــْفــ�ــُص خــاِف ــا  ــيَ ــُدَف ــَوْع ــــاُم واْقـــتَـــَرَب ال ــِت االأيَّ ــاتَ ــْد ف ــَق َف

�َشبيلِه ــي  ف ــٌة  ــَل ــْت َق ــاِت  ــم ــَم ال ــُر  ــْي ــَخ ُدَف والَق�شْ والِحلُّ  الِخفُّ  الَمعا�ِص  وَخْيُر 

)1)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… محرومًا نكد«. 

)2)  الدي�ان: 109. 

)3)  الدي�ان: 110. 
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ِحْيَلٌة ِمنُه  لي  لَْي�َص  ا  َعمَّ تَ�َشاَغْلُت  ـــد5ُّ(  بُ ــا  ــن ل مــنــُه  ــَص  ــ� ــي ل ـــا  ـــمَّ ِم بُــــدَّ  وال 

بينَُهم الَهْزِل  في  النَّا�ِص  لََخْو�ِص  ــُم ِجــدَُّعِجْبُت  ــَدُه ــْن ـــاأنَّ الـــَهـــْزَل ِع ــراحــاً ك �ــشُ

با ــدو7(نَ�ُشوا الَمْوَت فاْرتاُحوا اإلى اللَّْهِو وال�شِّ ــْغ تَ وال  ـــــُروُح  تَ ال  الــمــنــايــا  كــــاأنَّ 

• • •

112
]الكامل[ وقال)1): 

ــٍة وتـَــَجـــلَّـــِد  ــب ــي ــ�ــش ـــلِّ ُم ـــُك ـــْر ِل ـــِب ــِد ا�ـــشْ ــلَّ ــَخ ــُر ُم ــي ـــْرَء غ ـــَم ــــاأنَّ ال ـــْم ب ـــَل واْع

ــٌة ــمَّ َج ــائــَب  الــمــ�ــش اأنَّ  تَــــرى  ـــــا  ــِد اأَوم ــشَ ــْر� ــَم ــاِد ِب ــب ــِع ــل ــَة ل ــيّ ــن ــَم وتَــــرى ال

يبٍة؟ ِبُم�شِ ــرى  تَ ــْن  ِمــمَّ ْب  يُ�شَ ــْم  لَ ــْن  ]44/اأ[َم ــِد  ــاأْوَح ب فيِه  لَ�ْشَت  �َشبيٌل  هــذا 

ابَُه وُم�شَ ــداً  ُمــَحــمَّ َذَكــــْرَت  واإذا  ِد)2)4(  ُمَحمَّ بيِّ  بالنَـّ ابََك  ُم�شَ فــاْجــَعــْل 

• • •

113
]الب�صيط[ وقال)3): 

ـــدا َولَ وال  ــقــي  ــْب يُ والــــداً  ال  ـــداالــمــوُت  اأَح وال  ــْيــخــاً  �ــشَ وال  �ــشــغــيــراً  وال 

ـــِه  ـــِت ـبــيُّ ولَـــــْم يـَــْخـــُلـــْد الأمَّ ــــاَن الــنَـّ )4)ك ــدا  ــَل َخ ــُه  ــَل ــْب َق ــاً  ــيَّ َح اهللُ  ــَد  ــلَّ َخ ـــْو  لَ

ــُر ُمــْخــِطــئــٍة  ــاٌم غــي ــه ــشِ ــْهــٌم لــم يَــُفــْتــُه َغــدالــلــمــوِت ِفــيــنــا � ــوَم �ــشَ ــيَ ــُه ال ــاتَ َمـــْن ف

تَها وِغرَّ نيا  الدُّ ــَرَف  َع ــْن  َم رَّ  �شَ ما  ــــدا4(  اأبَ ـــهـــا  اأْهـــَل فــيــهــا  يـُــنـَــاِفـــ�ـــصَ  اأالَّ 

)1)  الدي�ان: 110، 111. 

)2)  في الدي�ان: »فاذكر م�سابك …«. 

)3)  الدي�ان: 111. 

)4)  في الدي�ان: »… فلم يخلد …«. 
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114
]المتقارب[ وقال)1): 

ـــِدي ــــَن الـــُعـــْمـــِر مـــا فـــي يَ ـــيـــُع ِم ـــِداأُ�ـــشِ ـــي يَ ـــي ف ـــ�ـــصَ ل ـــا لَـــْي واأْطـــــُلـــــُب م

ُه َردُّ فــاتَــنــي  َقـــــْد  االأمــــ�ــــصَ  ــــٍة ِمــــــْن َغــــِد اأَرى  ــــَق ــــُت عـــلـــى ِث ولـَـــ�ــــشْ

ـــــــــــِري اإلــــــى غـــايَـــٍة  ـــــــــي الأَْج َمْوِلِدي)2)واإنِّ لــي  الــمــوُت  ا�ْشتَْقبََل  ــِد  ق

دى ـــقـــاِت الــــرَّ ـــبَ ــــــُت فـــي َط ــِد ومــــا ِزلْ ــَع ــشْ ــ� ـــَعـــٍد َم ـــي َمـــ�ـــشْ ــــُد ف ــــعَّ اأُ�ــــشَ

اأُكــــو ــٍل  ــي ــل ق ـــا  ـــمَّ َع ـــُك  َفـــيُـــو�ـــشِ االأبْـــَعـــِد 5(  الـــــبـَــــْرَزِخ  فـــي  ِمـــْنـــُهـــنَّ  ُن 

• • •

115
]الخفيف[ وقال)3): 

ـــالِد ـــِب ـــــلَّ ال ـــصُ ُك ـــو� ـــُج ـــايـــا تَ ــاِد الـــَمـــنَ ــب ــِع ــَع ال ــي ــم والــَمــنــايــا تـُــْفـــِنـــي َج

ـــــــــُروٍن اأراهــــــا ــــــْن ُق ]44/ب[لَــــتَــــنَــــالَــــنَّ ِم ـــاِد  وَع ــوٍد  ــُم ثَ ِمــْن  ــَن  ــْل ِن ِمْثَلما 

ــى ِمـــْن ِنـــزاٍر ــ�ــشَ ــــاِد ُهـــنَّ اأْفـــنَـــْيـــَن َمـــْن َم ــى ِمـــْن اإيَ ــ�ــشَ ُهـــنَّ اأْفـــنَـــْيـــَن َمـــْن َم

ــال ِمـــْن بـَـنــي �َشا ــْرَت َمـــْن َخ ــَواِد ؟َهـــْل تــذكَّ ــشَّ ــ� ــٍص وال ــاِر� ــاَن   اأْربــــاِب ف �ــشَ

ـ ى ِمْن بَني االأ�شْ ْرَت َمْن َم�شَ تََذكَّ َهْل  ــاِب واالأْطــــــَواِد؟ )4)5(  ــب ــِق ــِر اأْهــــِل ال ــَف ـ

ـــ ــى عــلــيــه   الْ ــلَّ ــيُّ �ــشَ ــب ــنَّ ــٍد وَهــــاِد؟اأيْــــَن اأيْــــَن ال ــي ــش ـــُه   ِمــــْن ُمــْهــتَــٍد َر� ـــَل ـ

ــَلــْيــمــا �ــشُ اأيْـــــَن  اأيْـــــَن  َداوُد؟  ـــاِد؟اأيْـــــَن  ـــن واالأْج ـــصِ  ـــرا� االأْع المنيُع  ُن   

)1)  الدي�ان: 111، 112. 

)2)  رواية العجز في الدي�ان: »واأ�ستقبل الم�َت ِمن م�لدي«. 

)3)  الدي�ان: 112، 114. 

)4)  في الدي�ان: »… كالأط�اد«. 
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ــنِّ واالإنْـــــ ــِج ــُر ال ــاِه يـــِح ق ــِه، ُمـــــِذلُّ االأعـــــاِديراكــــُب الـــرِّ ــان ــَط ــْل ــشُ ــ� ــصِ ِب ــ� ـ

ـــاُرو ــــــَن   ق ـــه؟ اأيْ ـــنُ ـــمـــروُد واب ـــــَن نُ االأْوتـــــاِد؟اأيْ ذو  اأيْــــَن  ؟  ـــاُن  ـــام وَه ُن؟ 

ــبــاراً ــِت اَلْع ــْم  ــُه لَ ِذْكــِرنَــا  فــي  اإنَّ  ـــاِد 10(  �ـــش ـــرَّ ــِل ال ــي ــب ــشَ ــى � ــل ــــاًل ع ــــي وَدل

الــَمــنــايــا ــصَ  ــا� ــي ِح ُكـــلُّـــُهـــْم  ــــــراِد)1)َوَرُدوا  ـــِن االإيْ ــُدروا َع ـــْم يَــ�ــشْ ـــمَّ لَ ثُ

ـــ نْ ــدُّ ــَل عـــِن ال ــي ح ــرَّ ـهــا الــُمــْزِمــُع ال ـــــذاَك ِمــــْن َخـــْيـــِر زاِداأيُـّ ِل ْد  ــــــَزوَّ ــا   تَ ــي ـ

ـــْيـــكـــاً ـــيـــالـــي َو�ـــشِ ـــَك الـــلَّ ـــنَّ ـــالَ ـــنَ ـــتَ ـــِتـــْعـــداِد لَ ــى ا�ـــشْ ــل ـــْن ع ـــُك ــا َف ــاي ــمــن ــال ب

المنايا؟ ــَت    ــْي ــ�ــشِ نَ اأْم   ــَت   ــْي ــشَ ــا� ــنَ ـــراَق  لـــــــالأْوالِد؟اأتَ ــــ ـــِف ـــــْيــَت ال اأنَــ�ــشِ

ِفيها ـــَت  اأنْ اإْذ  الــُقــبـُـوَر  اأنَ�شيَت  ــــراِد15(  ــــِف وانْ ــــٍة  وَوْحــــ�ــــشَ ُذلٍّ  بَـــْيـــَن 

ــــ اأنْ اإذا  ــــراِق   ــــِف ال ـــــْوُم  يَ ـــــْوٍم  يَ )2)اأيُّ  الــُمــنــادي  تُجيُب  َفما  تُــنــادى  ــَت  ـ

ـــ ــْف نَ واإْذ  ــاق   ــب ــشِّ ــ� ال يــــوُم  يــــوٍم  )3)اأيُّ  والُفوؤاِد؟  الَح�َشا  َعِن  تَْرَقى  ـ�ُشَك   

ــــ اأنْ واإْذ  ــــراِق   ــــِف ال ــــوُم  ي ــــوٍم  ي ــدِّ الــِجــهــاِد؟اأيُّ  ـــَت مــَن الـــنَّـــْزِع فــي اأ�ــشَ

يَــْلـــ واإْذ  ـــراِخ   الـــ�ـــشُّ يـــوُم  يـــوٍم  ــَن ُحــــرُّ الـــُوجـــوِه واالأْجــــيــــاِد؟اأيُّ  ــْم ــِط ـ

�َشْجواً ــَن  يَــْنــُدبْ عليَك  باكياٍت  ـــقـــاِت الـــُقـــُلـــوِب واالأْكـــــبـــــاِد 20(  خـــاف

نـــيـــِن ويَــــْذِرْفـــــ الَمزاِد)4)يَـــتَـــجـــاَوبْـــَن بـــالـــرَّ َفْي�َص  تَفي�ُص  ــاً  ــوع ُدُم ــَن  ـ

؟ ــي  ــالق ــتَّ ال يــــوَم  ــَت  ــْي ــشِ ــ� نَ يــــوٍم  )5)اأيُّ  ؟  ــاِدِ  ــَع ــَم ال يـــوَم  يَت  نَ�شِ يـــوٍم  اأيُّ 

ـــ ــلَّ ال ــــى  اإل ـــوِف  ـــوق ال ــــوُم  ي ــــوٍم  ي ـــهـــاِدِ ؟اأيُّ  ـــوُم الــِحــ�ــشــاِب واالأ�ـــشْ ـــِه   وي ـ

در: نقي�س الِ�ْرد؛ وه� اإتيان الماء.  )1)  ال�سَّ

باق واإْذ …«.  )2)  في الدي�ان: »… ي�م ال�سِّ

)3)  في الدي�ان: »… ي�م الفراق …«. 

)4)  المزاد: جمع مزادة؛ وهي الراوية، التي ُيحمل فيها الماء. 

)5)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… ي�م الّتنادي«. 
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ــا ــنَّ ال عــلــى    الــَمــَمــرِّ  يــــوُم  يــــوٍم  ؟اأيُّ  ـــداِدِ  الـــ�ـــشِّ الــِعــظــاِم  ـــا  ـــه ـــواِل واأْه ِر 

النّا ــَن  ِم الخال�ِص  يــوُم  يــوٍم  اأيُّ  ؟25(  ـــاِد  ـــف واالأ�ـــشْ ـــذاِب  ـــع ال وَهـــــْوِل  ِر 

اأهـــِل ُمْلٍك ــْن  ــْم وَكـــْم فــي الــُقــبُــور م اِد َك ــــْم وَكـــــْم فـــي الـــُقـــبـــوِر مـــن ُقـــــوَّ َك

اأْهـــِل ُدنيا ــْن  ـــْم فــي الــُقــبــور م ـــــاِد َكـــْم وَك ــور مـــن ُزهَّ ــب ــُق ــــْم وَكـــــْم فـــي ال َك

ي ِلنَْف�شِ حيَح  ال�شَّ َح  النُّ�شْ ــُت  ــَذلْ بَ ــْو  قـــاِد لَ ـــَم الـــرُّ ــاي َطـــْع ــت ــل ــْق ـــــُذْق ُم ــــْم تَ لَ

ي ِلنَْف�شِ حيَح  ال�شَّ َح  النُّ�شْ ــُت  ــَذلْ بَ ــْو  مـــاِن فــي ُكـــلِّ واِد لَ ــُت اأُخــــرى الـــزَّ ــْم ِه

اأُبْكى يــوَم  َميِّتاً  بـُـوؤ�ــَص  لي  بُــوؤْ�ــَص  ــــّواِد30(  ــــُع ـــِر ال ـــشِ ـــا� بـــيـــَن اأْهــــلــــي وح

الْـ واأنْ�شى    اأ�ْشلو  وكيَف  األْهو  ــي وغــاِد كيَف  ـــْوَت   والــمــوُت رائـــٌح ب ـــَم ـ

لي َو�شْ ــتَــْرفــ�ــُص  �ــشَ ــلــي  ــَوا�ــشِ ال ــا  ــه ]45/ب[اأيُّ اْفِتقادي  َطْعَم  اأُِذْقــَت  َقْد  لَْو  َعْنَك 

تَْدري ُكْنَت  لَْو  قاِد  الرُّ طويَل  يا  ــهــاِد 33(  ـــيَّ الــ�ــشُّ ـــاِد َح ق ـــرُّ ــَت َمــْيــَت ال كــن

• • •

116
]الكامل[ وقال)1): 

بــِه ـــــْرَت  ـــــِف َظ ـــمـــا  ِب ــــنَّ  ــــَرَح ــــْف تَ ــداال  ــَل ــَج ال ـــِر  ـــِه ـــاأْظ ف ـــَت  ـــْب ـــِك نُ واإذا 

ــــــِذَراً َه ـــْن  ـــُك تَ فـــال  ـــَت  ـــَطـــْق نَ )2)واإذا  َدا  َق�شَ ــْن  َم النَّا�ِص  َفَخْيُر  ْد  واْق�شِ

ــــْظ اأَخــــــاَك ِلــمــا َرجــــــاَك لَـــُه ــــَف ــداواْح ــشُ ــ� َع ــــُه  ل َفـــُكـــْن  َدعــــــاَك  واإذا 

ــداً ــنَ ــشَ ـــــْن � ــنـَـداواْرَفـــــــْع نَـــــواِظـــــَرُه وُك ــى �ــشَ �ــش ــرِّ ــوُن اأُخــــو ال ــك ــْد ي ــَق ــَل َف

ـــُم ـــُه اإنَّ االإْخــــــــواَن  وتَـــَعـــاَهـــِد  ــِهــدا5(  ـــــُن َمـــْن �ــشَ ــغــيــِب وَزيْ ــَم َزيْـــــُن ال

)1)  الدي�ان: 118. 

)2)  الهذر: �َسْقُط الكالم، والكثير الرديء منه. 
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117
]المن�صرح[ وقال)1): 

ــَمــِد الــ�ــشَّ ـــــِد  ـــــَواِح ال هلل  ــِد )2)الـــحـــمـــُد  ــِل ـــْم يُــولَــْد ولَـــْم يَ ــذي لَ ـــَو الَـّ ُه

ــع الــلَّـــ ــ�ــَص م ــْي ــَل َف ـــا  ـــن اأْرزاُق عــلــيــِه  ــــــِد 2(  ــــــى اأَح ــــا حــــاجــــٌة اإل ــــنَ ـــــــِه   ِب ـ

• • •

118
]المتقارب[ وقال)3): 

ــُد ــِع ــشْ ــ� يُ َزَمــــنــــي  اأَرى  ـــــْل  َه )4)اأاَل  ـــــــَوُد  ـــــَب االأْج َذَه ـــــى وَقـــــْد  واأنَّ

ـــْم ـــَدُه ـــْع ـــٍر بَ ـــُت فـــي غـــاب ـــْح ـــبَ ـــشْ ـــْحـــَمـــدواواأ� ــــْم كـــثـــيـــراً ولَــــــْن يُ ــــراه تَ

ــغــيــُث ــتَ الــُمــ�ــشْ ـــالـــُب  الـــطَّ ـــا  ـــه اأيّ )5)اأال  ــُد  ــِف ــشْ ــ� يُ وال  يُــِغــيــُث  ال  ـــْن  ـــَم ِب

ــِلــِه َفــ�ــشْ ِمـــــْن  اهللَ  ــــاأُل  ــــ�ــــشْ تَ ]46/اأ[اأال  ـــُد  ـــَف ـــْن تَ ال  ـــاُه  ـــاي ـــط َع فــــــاإنَّ 

تَــُقــو ــا  ــمَّ ِم ـــَك  ـــَح َويْ تـَــْعـــَي  األَـــــْم  ــُد5(  ــُع ــْق تَ اأو  زق  ـــــرِّ ال ـــِب  ـــَل َط فـــي  ُم   

ــحــابَــُه ـــُز اأ�ــشْ ـــْج ـــَع ــــِرُم ال ــــْح ــُدَفــمــا يَ ــَه ــْج يَ َمــــْن  ـــاَل  ـــم ال يـُـــــــْرَزُق  وال 

وال ـــــْع  ـــــنَ واْق اهلِل  عــلــى  ـــــْل  ـــــَوكَّ ـــُدتَ ـــَك ــُه اأنْ ــُل ــشْ ــ� ــــْن َف ــَل َم تُـــــِرْد َفــ�ــشْ

ــــَرى تَ اأالَّ  ـــُل  ـــْخ ـــبُ ال َحـــَلـــَف  ـــد  ـــَق )6)َف َمــــْوِعــــُد  ــــُه  ل يـَـــِتــــمُّ  ـــــْن  َم ـــا  ـــَه ِب

الــِعــبَــا اأيـْــــدي  َعـــْنـــَك  َجـــَمـــَدت  ـــُدواإْن  ـــُم ـــْج تَ ال  اهلل  يَـــــــَد   فـــــــاإنَّ  ِد 

)1)  الدي�ان: 119. 

)2)  فيه ت�سمين لمعنى �س�رة الإخال�س. 

)3)  الدي�ان: 119، 120. 

)4)  في الدي�ان: »… زمني ُم�ْسِعد«. 

)5)  في الدي�ان: »… ول ُي�سعد«. وُي�سفد: ُيعطي.

)6)  في الدي�ان: »… اأّل ُيرى …«. 
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ــوا ــَرُق اأبْ وقــد  ـــّراً  ُط الــنَّــا�ــَص  اأرى  ـــــــدوا10(  ـــاِل وقـــــْد اأْرَع ـــَع ـــِف ــــوؤِم ال ــــُل ِب

ــــيِّــــٌد ـــــــرى اأنـّـــــــــــُه �ــــشَ ــــــــــلٌّ ي ــــــوؤَْدُدوُك ـــــِه �ــــــشُ ـــــاِل ـــــَع ـــصَ الأْف ـــ� ـــي ول

ــِهـــْم ـــْعـــري اإلـــــى اأيِـّ ـــُدَفـــيـــا لَـــْيـــَت �ـــشِ ـــ�ـــشِ اأْق ــــٌة  ــــاَج َح ـــْت  َعـــَر�ـــشَ اإذا 

ــال لــلــ�ــشَّ ـــْم  ـــُه ـــَل ـــ�ـــشَ اأْف ِجــــْئــــُت  تُــــْرِعــــُداإذا  ــــــاوؤُه  واأْحــــــ�ــــــشَ َردَّ  ِم 

ــوؤا ــشُّ ــ� ــل ـــــِه   ل ـــــْوِف ـــــْن َخ ــــك، ِم )1)كــــاأنَّ ــــــُد  االأْربَ ــُة  ــيَّ ــَح ال ــِه  ــِن ــْي َع ــي  ف ِل، 

لـُــوؤِْمـــِهـــْم ِمــــْن  اهلِل  اإلــــى  َفـــِفـــرَّ   )15(2( ــُدوا  ــَل ــشْ اأ� ــْد  ق الــنَّــا�ــَص  اأرى  ــاإنِّــي  ف

ُم�ْشتَاأِنياً المجِد  ذو  ــاَن  ك اإذا  ِبـــــبـَــــْذِل الــــنَّــــدى َفـــَمـــتـــى يـُــْحـــَمـــُد16( 

• • •

119
]الب�صيط[ وقال)3): 

َمدا ال�شَّ الواِحَد  واْرُج  النَّا�ِص  ِمَن  ـــــَداِاياأَ�ْص  ــــًة ويَ ــــنَّ ــــى ِم ــــل ـــــَو اأْع ـــُه ُه فــــاإنَـّ

بِه ــاَد  َفــ�ــشَ �ُشلطاناً  نــاَل  َمــْن  كــاَن  ]46/ب[اإْن  ـــدا  اأبَ ــُه  ل يَْبقى  ـــُه  اأنَّ ُم�ْشتَْيِقناً 

َمْنزلًة ــَت  ــي ــِط ْع اأُ ــْد  ــَق َف ـــْه،  ِت لـــُه:  ــْل  ــُق اأَحـــداَف ــرِه  ــي ــدب تَ ــي  ف اهللُ  ــِطــهــا  ــْع يُ لَـــْم 

اإْذ ِبنَف�شَك  تلعْب  ال  َفَويَْحَك  ال  اأْو  َغدا4(  عليَك  يُْق�شى  ما  اليوِم  في  ــْدِر  تَ لَْم 

• • •

)1)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… الحّية الأ�س�ُد«. والأْرَبُد: الأ�س�د المنّقط بنقط بي�س اأو ُحمر. 

�ا.  )2)  اأ�سلدوا: َق�سَ

)3)  الدي�ان: 121. 
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120
]الكامل[ وقال)1): 

َعـــْبـــُد ــــُه  ــــنُ ــــْي َع الــــَقــــريــــرَة  ــُداإنَّ  ــشْ ــ� ـــُه َق ـــ�ـــشُ ــــــَه وَعـــْي ـــَي االإل َخـــ�ـــشِ

ــــٌد قـــلـــيـــُل الـــــنَّـــــوِم ُمـــْجـــتـــَهـــٌد ــــْب ـــــُدَع ـــــشْ ُر� ـــــِه  ـــــال ـــــَع ِف ــــــــلُّ  ُك هلِل  

ـــهـــا نــــيــــا وبـــاِطـــِل ـــــِن الــــدُّ ـــُدنـَــــــــِزٌه ع ـــْق نَ وال  ـــَغـــُلـــُه  يَـــ�ـــشْ ــــصُ  ــــْر� َع ال 

ــٍه ــَه ــَص َعــــْن َم ــ� ــْف ــنَّ ــي ال ــحــام ـــــِذٌر يُ )2)َح َوْكـــــُد  َغـــْيـــِرهـــا  فـــي  ـــُه  ل اإْن  مـــا 

ــٌر ــَق ــتَ ــْح ُم اهلِل  فــي  ــْجــهــٌل  ــتَ ــ�ــشْ ُم ـــِة ِعـــــنـــــَدُه ِجــــد5ُّ(  ـــاف ـــخ ـــَم َهــــــــْزُل ال

ـــــٌب ـــــِق ـــــْرتَ ُم هلِل  ـــــٌل  ـــــَذلِّ ــــــ ـــــتَ ــــدُُّم ـــــِه بُ ـــــاِن ـــــي ـــ�ـــصَ ِمـــــــْن اإتْ ـــي ــــا ل م

ــى َحــالوِتــهــا ــل ـــاَة ع ـــي ـــَح ــــ�ــــصَ ال ـــُدَرَف ـــْل ـــُخ ـــِه لـــــُه ال ـــي ـــــاَر مــــا ف ـــــت واْخ

ــــَغ الـــَمـــحـــلَّ بـــِه ــــَل )3)يـَــكـــفـــيـــِه مــــا بَ ـــُد  ـــْه َج ـــُه  ـــابَ نَ اإْن  ــتــكــي  يَــ�ــشْ ال 

بِه َظــِفــْرَت  اإذا  يَــَديْــَك  ــُدْد  ــشْ ــا� ف ـــُد9(  ْه ـــزُّ وال ــُد  ــ�ــشْ ــَق ال اإالَّ  ــُص  ــ� ــْي ــَع ال ــا  م

• • •

121
]الطويل[ وقال)4): 

ــِد  ــمَّ ــَح ـبــيِّ ُم ـــِر الــنَـّ ـــْب ـــالٌم عــلــى َق ـــشَ ــِد � ــوؤَيَّ ــُم وال والُم�شطفى  ــدى  ــُه ال نَــبــيِّ 

ــٍة ــالل ــشَ � بـَـــْعــــَد  اهللُ  ــــا  ــــَدان َه ـــيٌّ  ـــب ]47/اأ[نَ ِلنَْهتَدي  ــداُه  ُه ــْوال  لَ نَُكْن  ــْم  لَ بــِه 

ــٍة ــم َرْح ــاَح  ــت ــْف ِم اهلِل  ر�ــشــوُل  ـــِد َفــكــاَن  ـــَوحِّ ُم ـــلِّ  ـــُك ِل ــــا  ــــداه اأْه اهلِل  ِمــــَن 

)1)  الدي�ان: 114. 

)2)  البيت لي�س في الدي�ان، في الأ�سل »عن مهجة«؛ وبه يختل ال�زن ،ل معنى له، والمهه: ال�سيء الي�سير. 

)3)  �سّمن اأب� العتاهية المثل: »يكفيك ما بّلغك المحاّل« في اأمثال ابن رفاعة 289، وي�سرب مثاًل للدنيا. 

)4)  الدي�ان: 116. 
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َم�َشى َمــْن  اأفــ�ــشــَل  اهلِل  ــوُل  ر�ــش ــِد وكـــاَن  ــلَّ ــَخ يُ لَـــْم  اأنَّـــــُه  اإالَّ  ـــــصِ  االأر� عــلــى 

بَــْعــَدُه َة  ــوَّ ــبُ نُ ال  اأْن  على  ــِهــْدُت  �ــشَ ــِد 5(  ــلَّ ــَخ ــُم ِب بَـــْعـــَدُه  َحــــيٌّ  ــَص  ــ� ــْي لَ واأْن 

ٍة ِجـــدَّ ُكـــلِّ  عــلــى  ــي  ــاأت ي ــى  ــَل ــِب ال ــِد واأنَّ  ــشَ ــْر� ــَم ِب ــاِد  ــب ــِع ــل ل ــا  ــاي ــن ــَم ال واأنَّ 

ــِرِه ـــ ــاأْم ــجــري الـــِفـــراُق ب ـــْن يَ ــِد تـَــبـــاَرَك َم ــْوِع َم ــِر  ــْي َغ على  �َشتَّى  ِمــْن  ويجمُع 

ــٍغ ــلُّ ــبَ تَ داُر  اَر  الــــــدَّ اإنَّ  �ــشــاِح  ِد اأيَــــا  تـَــــَزوُّ وَداُر  الــمــوتــى  بَــــــْرَزِخ  اإلـــى 

ــٌة َجــمَّ ـــواِدَث  ـــَح ال اأنَّ  ـــرى  تَ ــَت  ــشْ ــ� ويَْغتدي)1)األَ ــُهــنَّ  ــْرُف �ــشَ علينا  يَـــروُح 

َكفاِفها مْن  ونـَـْل  نيا  الدُّ مَن  تَبَلَّْغ  يَــِد 10(  وال  �ــشــمــيــٍر  فــي  ــا  ــْده ــِق ــت ــْع تَ وال 

خــارٌج كاأنَّك  فيها  ــاًل  داخ ــْن  وُك ــِد 11(  َغ اأْو  الـــيـَــْوِم  ــَن  م منها  غــيــِرهــا  اإلـــى 

• • •

122
]مجزوء الكامل[ وقال)2): 

ــــــــــــَر ِجـــــدُّ ـــــــــاإنَّ االأْم وا ف واِجــــــــــدُّ ــــدُّ ــــِع ــــتَ ــــشْ وا وا� ولـــــــُه اأِعــــــــــــدُّ

اإْن الــــــيــــــوُم  ــــاُل  ــــَق ــــتَ ــــشْ ــــ� يُ َردُّال  ـــــصِ   ـــــ� ـــــالأَْم ل وال   ــــــــى   َولَـّ

ـــــا ـــــم ـــــاإنّ ف ـــــــنَّ  ـــــــُل ـــــــُف ـــــــْغ تَ ــــــْم نَـــــَفـــــ�ـــــصٌ يُــــَعــــدُّال  ــــــُك ــــــالُ اآج

نـــــيـــــا تـَــــــُرو وتَــــْغــــُدووَحــــــــــــــــواِدُث الـــــدُّ َطــــــــــْوراً  عـــلـــيـــُكـــُم  ُح 

ـــًة ـــقَّ �ـــشُ اأبْـــــَعـــــُد  ـــــمـــــوُت  وال ]47/ب[5(  بـُــْعـــُد  الـــمـــوِت  بـُــْعـــِد  ــَد  ــع ب ــا  م

نَـــــــَرى ــــــا  ُكــــــنَّ االأُلـــــــــــــى  ـــُداإنَّ  ـــْع مـــــاتـُــــوا، ونــــحــــُن نـَــــُمـــــوُت بَ

ـــا ــــــاَي بَ ــــــنَ ـــــــي  كـــــــــاأنَّ ُم ـــــــا  ِل ــــدَُّم ــــَع ــــطــــٌة   واأنْــــَفــــا�ــــشــــي تُ �ــــشِ

)1)  �سرف الدهر: حدثانه ون�ائبه. 

)2)  الدي�ان: 117، 118. 
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ـــــــوِم يـــْجــــ ـــــــْن ي ـــي َع ـــت ـــل ـــْف )1)يـــــا َغ ــــُد  ــــْح ولَ َكــــَفــــٌن  تـــي  ـــرَّ �ـــشِ ـــــُع  َم

ــــي ِل بُـــــــــدَّ  ال  مـــــا  ـــــيَّـــــْعـــــُت  ــــــه بُــــــدُّ�ـــــشَ ِمـــــــْنـــــــُه ِبـــــمـــــالـــــي ِمــــــْن

ــكــاً ــ�ــشِّ ــَم ــتَ ُم ُكــــْن  ــــــــــيَّ   اأَاأَُخ ــــُد10(  ـــِه ُر�ــــشْ ـــي ــــــَك  ف ِبـــجـــمـــيـــِع مــــا ل

ـــــــ ــــــاُع اأيْ ــــــتَ ـــــحـــــُن فـــيـــه َم ـــــتَـــــَردُّمـــــا نَ ــــــاٍم تُــــــَعــــــاُر وتـُــــ�ـــــشْ ـــــــيَ

ــــ ـــْل ـــص ُك ـــ� ـــي ـــَل ـــَك َف ـــي ـــل ن ع ــــــــوِّ ـــى مــــا يَــــــَودَُّه ـــَط ـــْع ــــــُل الــــنَّــــا�ــــصِ يُ

َمــــا ــــَك  ــــي ــــن ــــْغ يُ ال  ــــــــاَن  ك ـــــدُّاإْن  ـــــاَك َح ـــــن ـــــِغ يَـــكـــفـــيـــَك مـــــا ِل

ــــَك فـــــي َهـــــوا ــــ�ــــشَ ــــْف ـــــــــــَوقَّ نَ ـــدُّوتَ �ـــشِ فـــيـــه  لــــــَك  ـــهــــا  فــــاإنَـّ َك 

َهـــًوى ــي  ف ــــــَك  َراأْيَ ــ�ــصِ  ــْم تُ ال  ـــُد15(  ـــشْ ـــ� َق ــــِه  ــــي ف ـــــــــــــَك  وراأيُ اإالَّ 

َهـــوا ـــاً  ـــع ـــِب ـــتَّ ُم كـــــاَن  ــــــْنْ  َم َعـــــْبـــــُد16(  ــــــــَهــــــــواُه  ِل ـــــــُه  ـــــــاإنَّ ف ُه 

• • •

123
]المديد[ وقال)2): 

ـــِكـــْن اً ولَ ــــــدَّ ـــوَت َح ـــم ــــدَّ ال )3)مـــا اأ�ــــشَ ـــدُّ  اأ�ـــشَ َحـــّقـــاً  الـــمـــوِت  َوراَء  ــا  م

ــُه ــْن ـــاَقـــِت االأر�ــــــصُ َع ــــيٍّ �ـــشَ ــــلُّ َح ــُدُك ــْح ـــَن االأر�ـــــصِ لَ ــوَف يَــْكــفــيــه م ــش �

َعْنُه الــنَّــا�ــُص  �َشها  مــاَت  َمــْن  ُكــلُّ  ]48/اأ[3(  ُودُّ  والــمــْيــِت  الــَحــيِّ  بيَن  لي�َص 

• • •

ة: النَّ�ساط.  رَّ )1)  ال�سِّ

)2)  الدي�ان: 124، 125. 

)3)  في الدي�ان: »… جّداً ولكن …«. 
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124
]المجتّث[ وقال)1): 

ــــــّدا ـــــــــــــَرَب الـــــمـــــوَت ِج امـــــا اأْق ـــــدَّ ـــــشَ ـــــدُّ � اأتـَـــــــــــــــاَك يَـــــ�ـــــشـــــتَ

ـــِه ـــي ـــل ـــــــــــْن يُـــــــــــــــراُح ع ـــــــا َم ــــوِت َطــــــــــــْوراً ويُـــــغـــــَدىي ــــم ــــال ب

ـــــْد ـــــا َق ـــــَم ـــُع ِل ـــطـــي ـــت ـــشْ ـــ� ــــــــْل ت اَه َردَّ ـــصِ  ـــ� ـــي ـــع ال ِمـــــــَن  ــــى  َمــــ�ــــشَ

اأْن ِمــــــــْن  ــــــــُح  اأْو�ــــــــشَ ــــداالــــــَغــــــيُّ  ُر�ــــشْ الــــَعــــْقــــِل  ُذو  يـَـــــــــراُه 

ِرْفــــقــــاً ــــــــــــوَرَك  اأُُم ـــْح  ـــاِم ـــش � ـــدا5(  ـــ�ـــشْ ــــَك َق ــــــْل َمــــعــــا�ــــشَ ــــــَع واْج

اأالّ راأيْــــــــــــــَك  ــــــــــــْزِم  َح ـــــداِمـــــــــْن  ـــــــوَن ِلــــــْلــــــمــــــاِل َعـــــْب ـــــــُك تَ

ــــــــِه ِمــــــــــْن َجــــمــــيــــٍل ــــداَمــــــــا تــــــــاأِت ــــْم ــــــــــراً وَح ـــْبـــَك اأْج يُـــْكـــ�ـــشِ

ـــــي ـــــاأت ـــــــوُت َفـــــــــــــــْرداً وت ـــــــم يـــــــــــوَم الــــــِقــــــيــــــامــــــِة َفـــــــــــْرداتَ

ــــيٍّ ــــِق تَ ـــــٍد  ـــــْب ـــــَع ِل ـــــى  ـــــوب ُط ـــدا9(  ـــْه لَــــــْم يَــــــــاأُل فــــي الــــَخــــْيــــِر ُج

• • •

125
]الطويل[ وقال)2): 

َدى الــــرَّ ـــِن  َع ــاً  ــام ــيَ ِن ــا  ــنَّ ُك واإْن  ِد َكـــاأنَّـــا  الُمْن�شَّ فيِح  ال�شَّ اأْحــجــاِر  تحَت  ــداً  َغ

ــلَّــًة َو�ــشِ َحــْيــنــاً  العي�ِص  ــوَد  ــُل ُخ ــي  ــَرجِّ ــِد نُ ــلَّ ــَخ ــــْن ُم ــــْن اآبـــاِئـــنـــا ِم ــــَر ِم ولـَــــْم نَ

ـــرٌة ـــْب ـــا وِع ـــنَ ـــي ِل ـــا ِفـــْكـــرٌة فـــي اأوَّ ويَهتديلَـــنَ ــا  ــنَّ ِم الــعــقــِل  ذو  يـَـقــتــدي  بها 

ــا ــن ــونُ ــيُ ــا نـــاأتـــي الــَعــَمــى وُع ــن ــنَّ ــِك ــِد ولَ تَــَعــمُّ عــــْن  ـــذا  ـــَك َه َرواٍن  ـــِه  ـــي اإل

)1)  الدي�ان: 125. 

)2)  الدي�ان: 125، 126. 
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ِبُم�شيبٍة ْب  نُ�شَ ــْم  لَ �َشَفاهاً  كــاأنَّــا  ــِد5ِ(  ــَح ــْل ــــْوَف َم ــاً َج ــت ــيِّ ــا َم ــنَّ ـــَر ِم ــــْم نَ ولَ

ــْوتُــُه َحــثَ ــَفــاٍء  �ــشَ ذي  لــي  اأٍخ  َكـــْم  باليَـِد)1)بـَـلــى  ْم�ِص  الرَّ َمْلَحَد  ِمنِّي  ْغِم  الرُّ على 

جانٍب ُكـــلِّ  ِمـــْن  ــرَب  ــتُّ ال عليه  ِد اأُِهــيــُل  الـــُمـــَزوَّ ذاَك  ـــقَّ  َح ــي  ــنِّ ِم ذاَك  اأرى 

ـــاأْيَـــُه ــــــَذُر نَ ـــِه واأْح ـــِدي ــُت اأْف ــــْد كــن ]48/ب[وَق ِد  ُمَمهَّ غيَر  ــاَت  ب ــا  اإمَّ واأْجــــَزُع 

ــَوٌة ــشْ ـــزاٌء واأُ� ــْكــٍل َع اأِخـــي ثُ ــُكــلِّ  ِل ِد 9(  ُمَحمَّ فــي  التُّقى  ـــِل  اأْه ــْن  ِم ــاَن  ك اإذا 

• • •

126
]الطويل[ وقال)2): 

ــرِء حــيــُث يُــريــُدنُـــريـــُد الـــبـَــَقـــاَء والـــُخـــُطـــوُب تَــِكــيــُد ــَم ــْل ولــيــ�ــَص الــُمــنــى ِل

اتِّ�شاُعها ــــا  اأمَّ االأيَّــــــاَم،  يـــاأَمـــُن  )3)وَمــــْن  ــديــُد  ــ�ــشَ َف يُقها  �شِ ــــا  واأمَّ ــٌل  ــْب ــَخ َف

ــــَدُه وِعــــْن اإالَّ  االأيَّــــــــاِم  ــي  ــن ب ـــِر ِعـــْلـــٌم طـــــاِرٌف وتَــلــيــُدواأيُّ  ْه ـــدَّ ِمــــَن ال

ــُه ــ�ــشُ ــْق ــــادُة نَ ي ــــزِّ ـــُد وال ـــِزي ـــرى مــا يَ )4)ي يـَـزيــُد  حيُث  يء  ال�شَّ نَْق�َص  اإنَّ  اأال 

بالَفنَا يَقينَُك  نيا  الدُّ َعَجِب  ــْن  وِم  )5(5( تـُـــِريــــُد  ــاِء  ــق ــبَ ــل ل ــا  ــه ــي ِف واأنَّـــــــَك 

ُكــلَّــُه ــَل  والــنَّــ�ــشْ الــَحــْرَث  اأنَّ  تـَــَر  )6)األَـــْم  ــُد  ــي ــش ــ� قـــائـــٌم وَح َفـــِمـــْنـــُه  ــُد  ــي ــب يَ

كثيرٌة ــــروٌن  ُق ـــــاَدْت  بَ لــقــد  ــري  ــْم ــَع ـــاَد الـــُقـــروُن تَــبــيــُد )7)لَ واأنـْــــَت كــمــا ب

ْم�س: القبر.  )1)  حث�ته: دفنته. الرَّ

)2)  الدي�ان: 126، 127 الأبيات من 1-11، وتتمة الق�سيدة في ال�سفحتين 121-122 في قطعة م�ستقلة. 

)3)  الخبل: الحب�س والمنع. 

)4)  في الدي�ان: »… حين يزيد«. 

)5)  في الدي�ان: »… للبقاء مريد«. 

)6)  في الدي�ان: »… ومنه قائم وح�سيد«. وفيه اقتبا�س من قـ�لـه تعـالى فـي �سـ�رة هـ�د 100: {

.{

)7)  القرون، جمع ِقرن: النَّظير في ال�ّسجاعة. 
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بها َخاِمٍد  ِمْن  االأر�ــصِ  تحَت  �شاَر  ــا ويَــ�ــشــيــُدوَكْم  ــه ــوَق ــي ف ــن ــْب ــــاَن يَ ــــْد ك وق

ِذْكَرُهْم هُر  الدَّ َمَحا  قد  َعديٍد  ِمْن  ــُدوَكْم  ــدي ـــُر ال يــبــقــى عــلــيــه َع ه ـــدَّ ـــذا ال ك

وتَْختَفي تََجلَّى  ِعــالٌَّت  وِلْلموِت  ـــُد10(  ـــي ًة وَوع ـــــــرَّ ـــِر َوْعـــــــٌد َم ه ـــدَّ ـــل ول

الِبلى اإلــى  الــَجــديــَد  اإنَّ  الِبلى  جــديــُدوَربِّ  ــَد  ــدي ــَج ال يُــبــلــي  ــــذي  الَّ واإنَّ 

ــا َوَجـــْدتـَــُه ــمَّ ــَك لَ ــْن ــْقــ�ــٌص ِم ــيــُداأراَعـــــَك نَ ــــَت َول ــ�ــصٍ واأن ــْق ــي نَ ــــَت ف ومـــا ِزلْ

داً ــرَّ ــَج ُم ــداً  ــي َوِح نيا  الدُّ ــى  اإل ]49/اأ[�َشَقْطَت  َوحيُد  واأنــَت  نيا  الدُّ َعِن  وتَْم�شي 

تَُفوتَُه ــْن  لَ ــذي  الَّ الموِت  َعــِن  ـــْدَت  )1)َوِح ــُد  ــي ــِح تَ ــُه  ــن م ــــَت  اأن ــا  ــمَّ ِم ـــدَّ  بُ وال 

)2)15( واأْر�َشُد َراأِي المرِء اأْن يَْمَح�َص التُّقى لَ�َشِعيُد  التُّقى  َمْح�َص  ـــراأً  اْم واإنَّ 

َحها َك نُ�شْ ُدْقَك تَْمَح�شْ )3)ِهَي النَّْف�ُص اإْن تَ�شْ �َشِهيُد  َدْقَت  �شَ اإْن  عليها  ـــَت  واأنْ

وُمــْتــَلــٌف ــتَــَفــاٌد  ُمــ�ــشْ اإالَّ  الــَعــْيــ�ــُص  ــا  ــُدوم ــي ــِف وُم ُمـــْتـــِلـــٌف  اإالَّ  الـــنَّـــا�ـــُص  ـــا  وم

اوؤُه َق�شَ اُء  والَق�شَ ــي  ربِّ اهللُ  ُهــو  ــُد18(  ــْي ــِم ـــُه َح ـــْن ـــان ِم ـــــي عــلــى مــا ك وَربَّ

• • •

127
]الطويل[ وقال)4): 

ناِقـ�ٍص ِبــنُــْقــ�ــشــاِن  نــيــا  الــدُّ ـــِد�َشتَْنَقطُع  َزائ ـــــادِة  ِزي اأْو  فيها  ــِق  ــْل ــَخ ال ـــَن  ِم

َغنيمًة ـــْدُه  ـــِج يَ ــاً  ــوم ي ــْم  ــِن ــتَ ــغ يَ ــــْن  ــِدوَم ــاِئ ــع ــَص ِب ــ� ــْي ــَل ــــوٌم َف ـــُه ي ـــاتَ ـــــْن ف وَم

َدٌر َم�شْ عنُه  ــْوِرٌد  َم اإالَّ  الموُت  وما  وارِد3(  بَــْعــَد  واِرٌد  اإالَّ  ــُص  ــا� ــنَّ ال ومـــا 

)1)  في الدي�ان: »… عنه تحيد«. 

)2)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »ومن ر�سد راأي …«. 

)3)  في الدي�ان: »… تمنحك ن�سحها …«. 

)4)  الدي�ان: 122. 
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128
]الب�صيط[ وقال)1): 

ــِد ــي ــِك ــْن وتَ ــ�ــصٍ  ــي ــِغ ــْن تَ داِر  لَــِفــي  ـــا  ِبـــْيـــِدياإنَـّ ـــا:  ـــه ـــاُم اأيَّ ــهــا  ب ـــادي  ـــن تُ داٍر 

ــٍة ــِرف ــْع ــَم ـــاِك يـــا ُدنـــيـــا ِب ـــن ـــَرْف ـــْد َع ـــَق ِزيديلَ اأو  �ِشْئِت  اإْن  ي  فانُْق�شِ لنا،  ْت  حَّ �شَ

ــرعــًة ــ�ــشْ ــَي واالأيّـــــــاَم ُم ــال ــي ــلَّ ـــرى ال ــِد ن ــي ــع ــْب ـــٍق وتَ ـــري ـــْف ـــتَ ـــِك ِب ـــي ــا وف ــن ــي ِف

و�شاكنُها نــيــا،  الــدُّ ــِن  ع حــيــُل  الــرَّ تَْخليِد َجـــدَّ  داَر  ولي�َشْت  الــُخــُلــوَد  يـَـرجــو 

لٌة ُمَوكَّ َعْيٌن  بي  ِلْلموِت  نَْف�ُص  يا  ِحْيِدي 5(  اأو  عنه  ــُروِغــي  َف َوْجـــٍه  ــلِّ  ُك في 

ِبباقيٍة لي  لَْي�َشْت  اُر  الدَّ كانِت  اإْن  ــيــيــِد ]49/ب[  ــ�ــٍص وتَــ�ــشْ ــي ــاأ�ــش ــتَ ــي ب ــائ ــن ــا َع ــم َف

ِتِه َم�َشرَّ ــْن  ِم يوماً  ــُر  ْه ــدَّ ال يَْك�ُشني  ــْم  ــِد لَ ــْجــري ــتَ ِب ـــروٌه  ـــْك َم ــُه  ــن م جـــرى  اإالَّ   

ــــاَع بــِه ـــوٌم ال ِدف ـــَن الــمــوِت ي اأقاِليدي)2)ولـــي ِم لَّْت  �شَ لقد  اأتــانــي  ــْد  َق ــْو  لَ

ــتَــَقــ�ــٌص ُمــْن ــِق  ــْل ــَخ ال ُكـــلُّ  هلِل  ــحــمــُد  ــِد ال ـــ ــي ــاأي ــــــْذالٍن وت ــَن ِخ ــي ٌف ب ـــرَّ ـــ�ـــشَ ُم

اإلى ــداُت  ــَواِل ال ــُه  ــَدتْ َولَ ما  ــلُّ  وُك ــاُت الــَمــوالــيــِد 10(  ــاع ــشَ ـــِه � ي ـــوؤدِّ َمــــْوٍت تُ

• • •

129
]الخفيف[ وقال)3): 

ــــــــِرْزٍق َجـــديـــِد  ـــي ِب ـــاأت ـــــوٍم ي ـــــلُّ ي ــِد ُك ــي ــِم ـــنـــا َغــــِنــــيٍّ َح ـــٍك لَ ـــي ـــِل ـــــْن َم ِم

ــٍف  ــي ــط ـــــٍم لَ ـــــي ــــــــاِدٍر َرِح ــــٍر ق ــــاِه بَعيِد)4)ق ـــٍب  ـــري ق بــــاِطــــٍن  َظــــاهــــٍر 

)1)  الدي�ان: 122، 123. 

)2)  في الدي�ان: »… ل دفاع له …«. 

)3)  الدي�ان: 123، 124. 

)4)  رواية ال�سدر في الدي�ان: »قادر قاهر ق�ّي لطيف«. 

Ehtibal_Book.indb   137 12/9/09   3:26 PM



138

ــٍن ــْي ــُه الـــُغـــيـُــوُب عـــْن ُكــــلِّ َع ــْت ــبَ ــَج ـــِد َح ـــي ــهــا اأنـــيـــ�ـــصُ ُكـــــلِّ َوِح ــي وْهـــــَو ف

ـــًى ـــْول َم ـــــَو  ُه َربُّــــنــــا  اهللُ  ــا  ــن ــبُ ــشْ ــ� ـــرُّ َعــبــيــِد َح ـــُر َمــــْولــــًى ونـــحـــُن �ـــشَ ـــْي َخ

بَْيـ ــْم  ــُه َف لــلــَفــنــاِء  الــخــْلــَق  ــَق  ــَل َخ  )5(1( �َشعيِد  ــَن  ــي وب منهْم  ــِقــيٍّ  �ــشَ ـــَن    ـ

ـــا   نَْفـ ــِك ي ــالُ ــعــري كــيــَف ح و�َشهيِد)2)لــيــَت �ــشِ �ــشــائــٍق  بــيــَن  ــــَداً  َغ �ــــصُ   

يـْـــ ــــى الـــَمـــِلـــِك الـــدَّ ــٌر اإل ــائ ــشَ ــا � ــن ــلُّ ــِد ُك ــَوعــي ال ـــوَم  ي ــــــاِب  االأْرب َربِّ  ـــيَــاِن 

ــيٍّ َح ُكـــلِّ  ــي عــلــى  ــاأت ت ــا  ــاي والــمــن َجديِد)3)8(  ِلـــُكـــلِّ  ـــٌد  ُمـــْر�ـــشَ ــى  ــل ــِب وال

• • •

130
]المن�صرح[ وقال)4): 

ـــــــُد َولَ وال  ـــــٌد  خـــــاِل َواِلـــــــــــٌد  ـــُدال  ـــَل ـــَج ـــٍد يـَـــُخــــونــــُه ال ـــي ـــل ُكــــــلُّ َج

ــْد ال ي�شكنوا  لَـــْم  ــور  ــبُ ــُق ال اأْهــــَل  ـــاأنَّ  ـــــُدك اأَح ــُم  ــه ــن م يـَـــْحــــَي  ــــــْم  ولَ ُدوَر 

ــْم ــه ــِت ــئَ ــْي ــَه ك اإالَّ  ـــوا  ـــكـــون يَ ــــــْم  ـــدواولَ ـــِل ـــــْم يَ ــهــا ولَ ــَل ــــْم يـُـــولــــدوا قــب لَ

ـــمـــوِت وْهــــَو يَـــْذُكـــُرُه ــَي ال ــشِ ــا� ــُديــا ن يَ اأتـــــاَك-  -اإْن  ــمــوِت  ــال ب لـــَك  هـــْل 

بــِه ــُمــطــيــَف  ال ــِة  ــبَّ ــُق ال ــاكــَن  ــا �ــش ي  )5(5( ـــُه والــُجــنــوُد والـــَعـــَدُد  اأْحـــرا�ـــشُ

ــا ــه ــنُ ــاِك ــش � ــــوُت  ــــُم يَ داٌر  ــــــُدداُرَك  االأبَ ـــا  ـــَده ـــدي َج يـُــْبـــلـــي  داُرَك 

ــاً ــَرح ــبــا َم ـــْطـــَرِف الــ�ــشِّ ــي ِم ــاُل ف ــتَ ــْخ ــُدتَ ــ�ــشُ ــَع راُع وال ــــــذِّ يَــْخــِطــُر ِمـــْنـــَك ال

 .{ )1)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة ه�د 105 : { 

 .{ )2)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة ق 21: {

)3)  في الدي�ان: » … على كل �سيء …«. 

)4)  الدي�ان: 124. 

)5)  في الدي�ان: » … المطيف بها …«. 
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َغــداً ــــَت  واأن ــى  َمــ�ــشَ ـــْن  َم على  َوَرُدواتَبكي  ــذي  الَـّ ــي  ف ــوُت  ــم ال ـــــورُدَك  يُ

الـ بَك  يُريُد  مــاذا  ــْدري  تَ ُكْنَت  لَــْو  ــَهــُد9(  ـــْوُت  الأبـْــلـــى ُجــُفــونَــَك الــ�ــشَّ ـــَم ـ

• • •

131
]مجزوء الرمل[ وقال فيما و�صل بكاف)1): 

ـــــــِدْك ـــــــْه ـــــــُج ِب اهللَ  ــــِدْكاتَّــــــــــــــِق  ــــْه ُج بـــعـــ�ـــصَ  اأو  ـــداً  ــــ ـــشِ ـــا� ق

ـــــْم ـــــُد اإلـــــــــى َك ـــــْب ـــــَع ــــــا ال ــــــه ـــــِدْكاأيُّ ــــتـَـــري الـــــَغـــــيَّ ِبـــــُر�ـــــشْ تـَـــ�ــــشْ

ــــــْدَت َمــــــْوال ــــــاَه ــــــــْم ع ـــــَعـــــْهـــــِدْكَكـــــــْم وَك ِب ـــــــــوِف  تُ َفـــــَلـــــْم  َك 

تَــْطـــ ـــمـــا  َك َمــــــــْوالَك  اأْعـــــــِط   )4(2( ـــــــْك  َربِّ ـــــْن َطــــاعــــِة  ِم ــــُب    ــــُل ـ

• • •

132
]مجزوء الكامل[ وقال)3): 

ــــــَدْك ــُر االأْجـــــــــداَث َوْح ــشِ ــا� ــب ــتُ ــشَ ـــَدْك� ـــْع ـــاكـــوَن بَ ـــب ــَحــُك ال ــيَــ�ــشْ و�ــشَ

ـــــَك الــِبــلــى ـــ�ـــشـــيـــُد ب ـــتَ ـــ�ـــشْ ـــيَ ]50/ب[و�ـــشَ  (4( ــَدْك  ــْه َع ــاُم  االأيَـّ و�َشتُْخِلُق 

ـــو بُ ـــرِّ ـــَق ـــتَ ـــُم ــي   ال ــه ــت ـــ ــش ــ� ــْي ـــ ـــ ــشَ بُـــْعـــَدْكو� الـــمـــوِت  بـــعـــَد  ــــَك  ــــْي اإل َن 

ــــــــــــْد اأَج مــــــــا  َك  َدرُّ !هلِل  ْك  ـــــــدَّ اأَج مـــا  الـــمـــالعـــِب  فـــي  َدَك 

ــــ ـــْن ِم ـــــــدَّ  بُ ال  ــــا  م ـــــمـــــوُت  ال ــُه ُجـــْهـــَدْك5(  ــن ــــراِزَك م ــــِت ـــــُه  عــلــى اْح

)1)  الدي�ان: 128. 

)2)  في الأوراق لل�س�لي 213: »طاعة عبدك«  وه� اأقعد بالمعنى.

)3)  الدي�ان: 129. 

)4)  في الدي�ان: »و�سي�ستجدُّ بك …«. 
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ـــلـــى ـــِب ــــــَك ال ــــنَّ ب ــــِرَع ــــشْ ــــ� ــــيُ ــــَل )1)َف ــَدْك  ــشْ ــ� َق ــَفُ  ــْت ــَح ال ــَدنَّ  ــشِ ــ� ــْق ــيَ ولْ

ـــــَك   بــــالَّـــــــــذي ـــــنَّ ـــــي ـــــِن ـــــْف ـــــيُ ْكولَ ـــــــــدَّ ــــــِه وَج اأْفـــــنـــــى اأبـَـــــــــــاَك ب

لَــْحــَدْكلَــــــْو َقــــــْد َظــــَعــــْنــــَت َعــــــِن الـــبـُــيـُــو ــَت  ــْن ــَك ــشَ و� ـــا  ـــه وُرْوِح ِت   

ِبــــِفــــْعـــــ اإالَّ  تَــــْنــــتَــــفــــْع  ــــــــْم  ِعـــْنـــَدْكلَ كـــــاَن  اإْن  ـــٍح  �ـــشـــاِل ـــــــٍل   

الـــتُّـــرا ِمـــــَن  ـــــــفُّ  االأُك واإذا  ــــَدْك10(  َوْح ـــَت  ـــِرْك تُ ــَن عــنــَك  ــ�ــشْ ــِف نُ ِب 

ــــــْد َغـــــدا ــــــــــاأنَّ َجـــــْمـــــَعـــــَك ق ْكوك ـــ�ـــشـــاً وَكـــــــدَّ ـــنـــهـــْم ِحـــ�ـــشَ ـــْي مــــا بَ

ـــ ــْع ــَم َج ـــمـــا  ِب ُذوَن  ـــــَلـــــذَّ يَـــــتَ ـــَدْك12(  ـــْق َف يَــــجــــدوَن  وال  ـــْم  ـــُه لَ ـــــَت 

• • •

133
]الطويل[ وقال فيما و�صل بهاء)2): 

هـــا ـــدَّ ــا َويْـــَحـــهـــا مـــا اأَج ــاي ــنَ ــَم ــل ْدَت ِوْرَدهــــا )3)اأيـَــــا ل ــْد تــــورَّ ــَك يــومــاً ق كــاأنَّ

ـــٍة ـــال ـــا لـَــهـــا ِمـــــْن اإق ــا م ــاي ــن ــَم ــل هــاويــــا ل َحــدَّ ــيِّ  ــح ال ِة  ــــدَّ ُم ـــْن  ِم بــلــَغــْت  اإذا 

ــًة ــَع ــْل َط ــوِت  ــم ــل ل اإنَّ  ـــا  ـــان اأَخ يــا  َدهااأال  َق�شْ ُد  تق�شِ ْرَت  ــوِّ ــشُ � ــْذ  ُم ــَك  واإنَـّ

ٌة وُغ�شَّ ـــْرٌب  َك الــمــوِت  عند  ]51/اأ[ولــلــْمــرِء  بُْعَدها  بَْن  َقرَّ اعاُت  ال�شَّ ِت  َمــرَّ اإذا 

فاإنَّها نَْف�ٍص  ــلُّ  ُك ــا  اأمَّ الخيُر  لــَك  ُجْهَدها5(  الموِت  عِن  حاَدْت  واإْن  تموُت 

ها َمرِّ بع�ص  في  اعاُت  ال�شَّ ـــَك بــعــَدهــا�شتُ�ْشِلُمَك  ــُة ل ــاع ــشَ ــٍة ال � ــاع ــش اإلــــى �

ـــٌع ــي وِمــْنــَك ودائ ــنِّ ــرى ِم ــثَّ ــحــَت ال َعــْهــَدهــاوت ـــْرَت  ـــَذكَّ تَ اإْن  ــٍد  ــْه َع قــريــبــُة 

واإنَّــهــا وَعــْر�ــشــاً  ُطـــواًل  الُمنى  ـــدْدَت  هــام ــدَّ ــُم تَ واأالَّ  تـَــْهـــدا  اأْن  لَـــتَـــدُعـــوَك 

)1)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »وليق�سدنَّ الحين …«. 

)2)  الدي�ان: 130، 131. 

)3)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: ما اأحّدها«. 
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با وال�شِّ اللَّهو  اإلــى  نيا  الدُّ بــَك  َعْبَدها)1)ومــالـَـْت  �شاَر  بــِه  نيا  الدُّ مالِت  ــْن  وَم

اإذا ما �شدْقَت النَّْف�َص اأكثْرَت َذمَّها َحْمَدها10(  واأْقــَلــْلــَت  �َشكواها  ــْرَت  واأكــث

فاإنَّها ــَن  ــاْغ ف ــا�ــِص  ــنَّ ال قــبــَل  ــَك  ــاِبــنَــْفــ�ــشِ ــَده َوْح ــُث  ــَع ــب وتُ ــْت  ــاتَ م اإذا  تــمــوُت 

َوديـــعـــٌة اإالَّ  لْــــَت  ُخــــوِّ مـــا  ــــلُّ  ُك ـــا  هـــاوم ــى تـَــُردَّ ــــــاُم حــتّ ــَب االأيَّ ــذه ــــْن ت ولَ

َدِنـــيَّـــًة ــا  ــي ُدن ــ�ــُص  ــْف ــنَّ ال ـــَرتْـــَك  ذكَّ وُخْلَدها)2)اإذا  الِجناِن  َرْو�شاِت  تَْن�َص  فال 

ها َعْي�شِ وتَْنغي�َص  نيا  الدُّ تــرى  هـــااألَ�ْشَت  ـــدَّ ــَن وَك ــري ــث ــْك ــُم ــل ـــهـــا ل ـــابَ ـــع واإتْ

اإلى الَغيِّ والَعَمى نيا  الدُّ بَني  واأْدنى  وَمــْجــَدهــا15(  ــنـَـاهــا  �ــشَ منها  يبتغي  ــْن  ــَم لَ

اأ�شْبتَها ُف�شواًل  منها  ْب  تُ�شِ لــم  ــو  ــَدهــاول ــْق َف هلِل  ــُد  ــم ــح وال تـَــِجـــْد  ــم  ل اإذا 

ِرْف عِن الِحْر�ِص َحْمَدها ها)3)اإذا النَّْف�ُص لم تَ�شْ َخدَّ الِحْر�ُص  َرَع  اأ�شْ َدَعْتها  ما  اإذا 

نيا اإلى اأْن تَُغولها ــا18( َهَوى النَّْف�ِص في الدُّ ه ــدَّ ــا اأبَـــاهـــا وَج ــي ن ــدُّ كــمــا غــالَــِت ال

• • •

134
]المتقارب[ وقال)4): ]51/ب[ 

ـــــٍد ــــْن َواِل ــــُر ِم ْه ــــدَّ ـــَع ال ـــَج ـــْم َف ـــَك ـــــَدْهلَ ـــْن واِل ْهـــُر م وَكــــْم اأثْـــَكـــَل الـــدَّ

ــٍد ــيِّ ــشَ ــــْن � هــــُر م ــــدَّ ــــــــدْهوَكــــــْم تَــــــَرَك ال ـــى َقـــــــــَدٍم واِح ـــل يـَـــــنُــــــوُء ع

ـــداً ـــاِج ــًى م ـــ ــت ــــا ف ــــن ـــد راأيْ ــــــْم ق ــــــرٍة مـــــاِجـــــَدْهوَك ــــــشْ ــــي اأُ� َع ف تـــــفـــــرَّ

اِرعـــــيــن ــرب بــالــدَّ ــح ــي ال ــ�ــُص ف )5)يـُـ�ــشــمِّ الــــبــــاِردْه  ــِة  ــل ــْي ــلَّ ال ويـُــْطـــِعـــُم فــي 

)1)  في الدي�ان: »… كان عبدها«. 

)2)  في الدي�ان: »اإذا اأذكرتك …«. 

)3)  في الدي�ان: »… عن الحر�س جهدها«. 

)4)  الدي�ان: 132. 

)5)  ي�سّم�س: يطرد. 
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ـــرَّدى ال ــِم  ــْه ــ�ــشَ ِب ـــاُن  م ـــزَّ ال ـــــاُه  َرَم ـــدْه5(  ـــاِم ـــه ـــة ال ـــلَّ ـــثُّ فـــاأ�ـــشـــبـــَح فـــي ال

ــٍة ــَل ــْف َغ فـــي  الـــنَّـــا�ـــصَ  اأرى  لـــي  ــمــا  )1)ف �ــــشــــاِمــــَدْه  ُقـــُلـــوبَـــُهـــُم  ــــــاأنَّ  ك

ـــُم ـــاُه ـــي ُدن اهلِل  ـــى  ـــش ـــِر� ِب ـــــَروا  ـــــَدْه�ـــــشَ ـــــاِئ ـــــا ب ـــــه وقــــــد عــــِلــــمــــوا اأنَّ

ــو ــشُ ــاالأُ� ك ــوا  ــُح ــبَ ــش اأ� ــبــحــوا  اأ�ــش )2)اإذا  حـــــــاِرَدْه  ـــًة  ع ـــوَّ ـــَج ُم ـــْت  ـــاتَ ب ِد 

ـــــْم ـــــواَءُه ـــي الــــَغــــيِّ اأَه ــون ف ــع ــي ــط ـــــدْهيُ ــــوا اأنَّـــــهـــــا را�ـــــشِ ــــم وقـــــد زع

النَّاظريَن تُْعِجُب  ــوراً  �ــشُ تــرى   )10(3( ـــَدْه  ـــشِ ـــا� ف تــحــتــهــا  ــــَرًة  ــــْخــــبَ وَم

• • •

135
]المن�صرح[ وقال)4): 

ــــ ــــهــــذا الَّــــــذي �ــشــتَــْنــُقــُلــُه الْ ـــا اأيُّ ـــــــِدْهي ـــــْن َولَ ــــِن اأهــــلــــِه وع ــــــــاُم ع اأيَّ

بَلْحظِتِه ـــرٍئ  اْم ـــْرُف  َط اْرتـَـــدَّ  مــا  ــِدْه2(  ــشَ ــ� َج ـــْن  م يــمــوُت  ــــْيٌء  َو�ــــشَ اإالَّ 

• • •

136
]مخلع الب�صيط[ وقال)5): 

ـــــــٍر ــــلِّ اأْم ــــُك ـــــمـــــرُء يَـــ�ـــشـــقـــى ب ْهال َجـــــــدَّ ـــه  ـــي ف اهللُ  ــــِعــــِد  يـُـــ�ــــشْ ـــــْم  ل

ـــومـــاً ــــــْدَت ي ــــــَق ــــيٍء َف ــــش ــيــَت َفـــْقـــَدْه )6)وُكــــــــلُّ � ــَت مــنــُه نـَـ�ــشِ ــتــ�ــشْ واْع

)1)  �سامدة: غافلة، �ساهية. 

)2)  حاردة: غا�سبة. 

)3)  اأفاد من قـ�له تعالى في �سـ�رة المـنافقين 4: {

 .{         

)4)  الدي�ان: 133. 

)5)  الدي�ان: 133. 

)6)  في الدي�ان: »… واعت�ست عنه …«. 
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�ــشــيٍء ــَع  ــف ن الـــمـــرُء  يَــْفــِقــِد  لَــــْم  ْه3(  ــــدَّ ــــشَ ــــ� ـــــــُه َغــــــْيــــــُرُه َم ــــدَّ لَ �ــــشَ

• • •
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ال باب الذَّ

137

]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

االأَذى داَر  ــــا  ي ــــِت  ــــْح ــــبَ )2)اأ�ــــش ــــــَذى  َق ـــٌئ  ـــِل ـــتَ ـــْم ُم ــــاِك   ــــَف ــــشْ اأ�

ــــــَن َعـــــِهـــــْدتـُــــُهـــــْم ــــــذي ـــــــــَن الَّ ذااأي ـــــوا الــــحــــيــــاَة تَــــــَلــــــذُّ ـــــُع ـــــَط َق

ـــــــُم ـــــــاُه ــــــــــداَة َرَم ـــــــــــــوا غ ــــَذاَدَرج ـــــ ــــَف ــــاأنْ مـــــــاِن ف ــــــــــُب الـــــــزَّ َريْ

ـــْم ـــُه ـــَل ـــْث ــــاً ِم ــــ�ــــش ـــ�ـــشـــيـــُر اأي ـــنَ ــــــٍل هـــــكـــــذا�ـــشَ ــــــي ــــــل ـــــــــا ق َعـــــــــمَّ

ــــروا تَــــَفــــكَّ هـــــــــــوؤالِء  يَــــــا  ــــوِت يَـــــْغـــــُذو َمـــــــْن َغـــــَذا5(  ــــم ــــْل ِل

• • •

)1)  الدي�ان: 135. 

)2)  في الدي�ان: »و�سفاك ممتلئ …«. 
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اء باب الـرَّ

138

]الطويل[ وقال)1): 

ــاُر ــ�ــش ِح ــَك  ــي عــل نــيــا  الــدُّ ـــا  ـــم اإنَّ ـــَغـــاُراأال  ــــــــٌة و�ـــشَ ــا ِذلَّ ــه ــي يـــنـــالُـــَك ف

ــٌة ــدِّ راح ــَك نــيــا مــن ال ـــــَراُروَمـــا لـَــَك فــي الــدُّ َق ــَت  ــْل ــق ع اإْن  فــيــهــا  ــــَك  لَ وال 

قــالئــٌل ـــاٍل  ـــي ل اإالّ  ــا  ــه ــشُ ــ� ــي ع ــــا  ــــرُّ ِقـــ�ـــشـــاُروم ــــُم ـــــراٌع واأيَّــــــــــاٌم تَ �ـــــشِ

الِبلى اإلـــى  ــاُد  ــق تُ َمــذمــومــاً  ِزلْـــَت  ــا  )2)وم َمــــــّرًة ونَـــهـــاُر  ــٌل  ــي ل ــك  ــوُق ــشُ ــ� يَ

ــا ــم واإنَّ يــديْــَك  ــي  ف ــا  م وعـــاريـــٌة  ـــاُر )3)5(  ـــع يُ ــَت  ــْب ــل ِلــــــَردٍّ مـــا ط ـــاُر  ـــع يُ

• • •

139
]الخفيف[ وقال)4): ]52/ب[ 

ــُر ُمــجــي ــِه  ــي ــل ع مـــا  ـــوَت  ـــم ال ذا  والُم�ْشتَجيُراإنَّ  ــتَــجــاُر  الــُمــ�ــشْ ــُك  ــِل ــْه يَ

بــالــلَّــيــالــي خـــابـــراً  لــ�ــشــَت  تــُكــْن  ـــــي َخـــبـــيـــُراإْن  وبـــــاأحـــــداِثـــــهـــــا، فـــــاإنّ

ــــَن الـــمـــوِت ُقــْدمــاً ــا ِم ــن ــنَ ــي ــْدِن ـــغـــيـــُرنـــا والـــَكـــبـــيـــُرُهــــنَّ يُ ــــواٌء �ـــشَ ــــ�ــــشَ َف

ــنــى ــْغ ــيَ ــَر ل ــي ــث ــك ـــُب ال ـــال ـــطَّ اأيُّــــهــــا ال
ـــْن طــالَــَب الــكــثــيــَر فــقــيــُر )5) ـــلُّ َم ُك

)1)  الدي�ان: 136، 137. 

)2)  في الدي�ان: »وما زلت مزم�مًا …«. 

)3)  في الدي�ان: »… تعاد لردِّ …«. 

)4)  الدي�ان: 137، 138. 

)5)  في الدي�ان: »… كل من يطلب الكثير …«. 
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ويـَـكــفــي يُــغــنــي  الــقــلــيــِل  ـــــلُّ  واأَق الكثيُر5(  يكفي  ــ�ــَص  ــي ول يُــغــنــي  لــيــ�ــَص 

تَْعَمى كيَف  الــهــدى  عــِن  تَْعمى  ــُركيَف  ــي ــن ــــراٌج ُم ــــدى �ــــشِ ــــُه َعـــَجـــبـــاً وال

ــحــاً نـُـ�ــشْ ـــَن اهلل  م الـــُهـــدى  ـــــاَك  اأت ـــُرقــد  ـــذي ـــنَّ وبـــــه جـــــــاءَك الــبــ�ــشــيــُر ال

َحـــيّـــاً ُدمــــــَت  ـــا  م اأنــــــَت  اهلِل  ــُرومـــــَع  ــي ــش ــ� تَ ذاَك  بـــعـــَد  اهلل  واإلـــــــى 

ــــــــــَواٍد ــُروالـــمـــنـــايـــا روائــــــــــٌح وَغ ــي ــط ـــاٌب َم ـــح ـــشَ ـــــوٍم لــهــا � ـــــلَّ ي ُك

ـــ اأْع ــْم    ــَك َف الُعيوُن  نَّــَك  تَــُغــرَّ ال  ــُر10(  ــي ــشِ ــ� ــبَ ــــى   تـَـــــــراُه واإنَّـــــــــُه لَ ــــَم ـ

ِكْنـ لي  داَم  ما  الِعباِد  اأْغــنــى  ــا  اأن  )11(1( يَ�شيُر  ــا�ــٌص  ــَع َم ــي  ل كـــاَن  ومــا  ـــٌن 

• • •

140
]المن�صرح[ وقال)2): 

ــــَدِر ــــَق ــــٌع ِمـــــَن ال ــــاِن ــى وبــاالأثَـــــِر مـــا ِلــْلــفــتــى م ــت ــَف ـــــْوَل ال ـــوُت َح ـــم وال

ــٌط ــِب ــتَ ــْغ ــاِء ُم ــف ــشَّ ــ� ــال ــا الـــَفـــتَـــى ب ــنَ ــي ــــاُن بــالــَكـــــَدِر ب م ــــزَّ ــــــاُه ال ـــى َرم ـــتَّ َح

ــا ــه ــِب ــلُّ ــَق ــــي تَ ـــي الـــلَّـــيـــالـــي وف ـــم ف ]53/اأ[ك ِفــَكــِر  وِمــــْن  للفتى  ِعــبَــٍر  ـــْن  ِم

ــُه ــِرف ــْع ــَت تَ ــشْ ــ� ـــــِر لَ ــْل َعــــِن االأْم ــائ ــــٍد يـــاأتـــيـــَك فـــي الــخــبــِر �ــش ـــلُّ ُر�ــــشْ ـــُك َف

وَقـــْد ـــاَن  م ـــزَّ ال يـــاأَمـــُن  ـــــراأً  اْم اإنَّ  ــــــَرِر 5(  ــــي َغ ــــِف اِتـــــِه لَ ـــــدَّ عــــايَــــَن �ـــــشَ

ــُقــْل ــواِب َف ــ�ــشَّ ــال ـــْوُل ب ـــَق ــا اأمـــَكـــَن ال ــَرِر م الــ�ــشَّ مــو�ــشــَع  ــَت  ــْل ُق اإذا  واْحـــــَذْر 

ـــ ــِه   الْ ــِع ــام ــشَ ــوِل عــنــَد � ــق ــُب ال ــيِّ ــا َط ــِرم ــَم ــثَّ ال َكـــَطـــيِّـــِب  اإالَّ  ــِت    ــشِ ــ� ــْن ــُم ـ

ــَك بـــاِرقـــٌة ــْي ـــ ــشَ ــاِر� ــِب فـــي ع ــي ــلــ�ــشَّ االأ�َشِر)3)ِل مـــَن  اأَرى  ــا  ــمَّ َع ــاَك  ــه ــْن تَ

)1)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… ما كان لي كنٌّ …«. 

)2)  الدي�ان: 138، 139. 

)3)  الأ�َسُر: المرح، والبطر. 
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ـــاً َمـــِرحـــاً ـــب ــــْذ كــنــَت الِع ــــَك ُم ــِر مـــا لَ ــَط ــبَ ــاِه وال ــف ــشَّ ــ� ـــــَل ال ــَحــُب َذيْ ــ�ــشْ  ت

وَقــْد بـَـْلــَه  غيِر  ال�شَّ ِلــْعــَب  تلعُب  الِكبَِر)1)10(  ـــَة  ِعـــمَّ هـــُر  ـــدَّ ال ــَك  ــَم ــمَّ َع

ــــاًل ــاً َوِج ــف ــائ ــوِت خ ــم ــل ــوَن بــالــِعــبـَــــِر لـــو كــنــَت ل ــف ــُج ــَك ال ــن ــــَرْحــــَت م اأْق

ـــ الْ َمـــن    واأنْــــَت  الُمنى  منَك  ــَت  ل ــوَّ ـــِر َط ــــٍة وفـــــي ِقـــ�ـــشَ ــــلَّ اأيَّـــــــــــاِم   فــــي ِق

ِفـــْيــــ ــــَك  ــــاِن ــــِذب ــــْك تَ ــــنــــاِن  َعــــْي الِعبَِر)2)هلِل  ِف  ــرُّ ــشَ ــ� تَ ـــْن  ِم َراأتـَــــا  ــا    ــم ـ

ــــٍن ــــُت فـــي َوَط ــــْم ـــَفـــِر يـــا َعـــَجـــبـــاً لـــي اأَق ـــْم عـــلـــى �ـــشَ ـــه ـــلُّ ـــُه ُك ـــنُ ـــاِك ـــش �

ِثقتي مــْن  الــُقــبـُـوِر  اأْهـــَل  ـــْرُت  َذَك ــــِل الــَمــَطــِر 15(  ــــواب ـــلَّ دمـــعـــي َك ـــَه ـــانْ ف

ــتــي ــَق ـــا ِث ـــــِل الـــُقـــبُـــوِر: ي ـــْل الأه ـــُق ــريَف ــُم ــُم َمـــــَدى ُع ــُك ــي ــا�ــشِ ــن ــُت ب ــشْ ــ� لَ

ــــا ـــوِر اأَم ـــبُ ـــُق ــي بـــاِطـــِن ال ــاكــن ــش ـــا � ـــَدِر ي ـــوَر مــــْن �ـــشَ ـــبُ ـــُق ِلــــْلــــوارديــــَن ال

ـــُم ـــُه ـــَك ـــْل ــــون ُم ــــارك ــــتَّ ]53/ب[مــــا فـــعـــل ال والُحَجِر  الِعظاِم  الِقباِب  ــُل  اأْه

ـــوَر بــيــنــُكــُم ــِر َهــــْل يـَــْبـــتَـــنُـــون الـــُقـــ�ـــشُ ــَط َخ ومـــْن  ُعـــاًل  مـــْن  ــْم  ــه ل هـــْل  اأْم 

ــْد اأَق ــوُه   ــُوُج ال منهُم  َفَعَلْت  ما  ـــَوِر 20(  ـــ�ـــشُّ ـــُن ال ــا َمـــحـــا�ـــشِ ــه َد عــن بـُــــــدِّ

اأَحــــــداً ـــفـــاً  خـــائ اهلِل  مــــَع  ــِر لــ�ــشــُت  ــ�ــشَ ــبَ ـــَن ال ــاً م ــم ــشِ ــا� ــي بـــه ع ــب ــ�ــشْ َح

ِثــَقــتــي حــــادٍث  ُكــــلِّ  فــي  اهللُ  ُمـــْفـــتَـــَخـــري22(  واهللُ  ـــــــزِّي،  ِع واهللُ 

• • •

141
]مجزوء الكامل[ وقال)3): 

ــو ــش ــ� ــــا يَ ـــــَن م ـــــايَ ــــصَ َع ــــا� ـــرَُّمــــــْن ع ـــشُ ـــ� يَ ومـــــا  االأُمــــــــــــوِر  مـــــَن  ُء 

)1)  في الدي�ان: »… ال�سغير جهاًل وقد …«. 

)2)  في الدي�ان: »هلل عيناَك … ُت�سّرف الِغَير«. 

)3)  الأبيات لي�ست في الدي�ان. 
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ـــــُه ـــــوَق ـــــــٍف ف ـــــــْت وُدرُّولَـــــــــــــــُربَّ َح ويــــــاقـــــــــــــوٌت   َذَهـــــــــــٌب 

فتى يـــا  ـــَك  ـــ�ـــشِ ـــْي ـــَع ِب فـــاْقـــنَـــْع  ـــــْك َهـــــــــَواَك فـــــاأنْـــــَت ُحــــر3ُّ(  ـــــُل واْم

• • •

142
]الخفيف[ وقال)1): 

ــرُّ يَــ�ــشُ ـــــمَّ  ثُ ـــوُء  يَـــ�ـــشُ ـــــــٍر  اأْم ــــٌو وُمـــــرُُّربَّ  ــــْل وكــــــــذاَك االأمـــــــــوُر ُح

ــا ــنَّ ــال ــــــــوُر تَـــْعـــثُـــُر ب ـــــــذاَك االأم يَُكرُّوك ــٌب  ــْط وَخ يَْم�شي،  َفــَخــْطــٌب  ــِص  �

ِفيها ــِو  ــه ــلَّ ال ــــِذي  ِل ــا  ــي ن ــدُّ ال اأَغـــــرَّ  ــا  ـــرُّم ـــُغ نـــيـــا وكــــيــــَف تَ َعـــَجـــبـــاً لـــلـــدُّ

ــٍو ــْه ــُف لَ ــي ــاط ــَط ــا َخ ــي ن ــدُّ ـــا اإلــــيــــهــــا تَــــُجــــرُّوِلـــَمـــْكـــِر ال ـــه ـــُف ـــي ـــاط ـــط وَخ

يَــْعـــ ــا  م ـــاِرُق  ـــف يُ ــــــُروؤٌ  اْم ـــلَّ  ـــَق ولَ ــر5ُّ(  ــِع ــشَ ــ� ــْق ُم وَقــــْلــــبـُـــُه  اإالَّ  ــــــتـَــــاُد   

الْـــ ــاِء  َقــ�ــشَ ُكــلَّ  َر�ــشــيــَت  مــا  واإذا  ــر6ُّ(  �ــشُ يـُـ�ــشــيــبَــَك  اأْن  ــ�ــَص  ــْخ تَ ـــْم  لَ ــِه  ــَل ـ

• • •

143
]الوافر[ وقال)2): 

ـــلِّ اأْر�ـــــصٍ ـــُك ــرَّ ِب ــَق ــت ــ�ــش ــُم ــُت ال ــْب ــل اط ــرَّ ــَق ــتَ ــشْ ــ� ُم ــــاأْر�ــــصٍ  ب لـــي  اأَر  ـــْم  ـــَل َف

ــنــي ــْعــبــَدتْ ــتَ ــي فــا�ــشْ ــع ــاِم ــَط ااأَطـــْعـــُت َم ـــْعـــُت لـــُكـــْنـــُت ُحــــرَّ ـــِن ـــــي َق ـــــْو اأنِّ ولَ

• • •

)1)  الدي�ان: 140. 

)2)  الدي�ان: 141. 
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144
]المن�صرح[ وقال)1): 

ــــــَذُر ــــــا تَ ــــا تــــاأتــــي وَم ــــــــَوقَّ ِمــــمَّ ــــــَت فــيــه ُمـــْعـــتَـــِذُرتَ َجـــمـــيـــُع مـــا اأن

ـــْم يُ�شا لَ ــا  ــيَء مــنــَك م ــشَّ ــ� ال ـــَعـــَد  اأبْ ــا  ــِه الــَقــ�ــشــاُء والـــَقـــَدُرم ــي ــل ــــِعـــْدَك َع

• • •

145
]المتقارب[ وقال)2): 

ــِث ــدي ــَح ــاَر ال ــش ــ� ــت ـــي تَـــخـــاُف انْ ـــنِّ ــــونــــِه اأْوَفـــــــــُراأِم ــــي �ــــشَ ـــــَي ف ـــــظِّ وَح

عليَك ـــًــى  ــن ــْع َم فــيــه  يـَــُكـــْن  لـَـــْم  ـــُرولــــْو  ـــُظ ـــْن ــي كـــمـــا تَ ــش ــ� ــف ــن نـَــــَظـــــرُت ِل

• • •

146
]الب�صيط[ وقال)3): 

ــُه ــُل ــا�ــِص داِخ ــنَّ ـــلُّ ال ـــاٌب وُك ــوُت ب ــم اُرال الـــدَّ مــا  الــبــاِب  بعَد  �ِشْعري  ليَت  يــا 

ِبما َعِمْلَت  اإْن  ُخــْلــٍد  َجــنَّــُة  اُر  ـــدَّ ال فالنَّاُر2(  ــْرَت  ــ�ــشَّ َق واإْن  ــــَه    االإل يُر�شي 

• • •

)1)  الدي�ان: 141. 

)2)  الدي�ان: 140. 

)3)  الدي�ان: 141. 
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147
وقال)1):  ]مجزوء الكامل[

ـــو ــــ ـــبُ ـــُق ـــال ا ب الـــمـــ�ـــشـــيـــِر اأَخـــــــــــــــَويَّ ُمــــــــــرَّ ــــَل  ــــب ق ـــمـــا  فـــ�ـــشـــلِّ ِر 

ــــــــْن ِبـــَهـــا ـــــا َم ـــــُخـــــوِر ثــــــمَّ اْدُعــــــــــــــَوا ي ِمــــــــْن مـــــاجـــــٍد َقــــــــــْرٍم َف

ٍد َرْحـــــــــــِب الـــَفـــنَـــا ــــــوَّ ــــــ�ــــــشَ الـــُمـــنـــيـــِر وُم ـــِر  ـــم ـــق ـــال ك اأَغـــــــــرَّ  ِء  

ــــنــــُه الـــَمـــَقـــا ــــمَّ ــــــــْن تَــــ�ــــشَ ـــــا َم ــِر ي ــي ــب ك اأو  ـــٍر  ـــغـــي �ـــش ـــــــْن  ِم ـــــــُر  ِب

ــُم ــك ــن م اأْو  ـــُم  ـــك ـــي ف هــــــْل  ُمـــجـــيـــِر 5(  اأو  ـــاٍر  ـــج ـــت ـــش ـــ� ُم ـــــــْن  ِم

ــــٍع ــــاِم ــــش � اأو  ــــــٍق  ــــــاط ن ]54/ب[اأو  نـَــِكـــيـــِر  اأو  ــــْرٍف  ــــُع ِب يـــومـــاً 

ــــي ــــت ــــبَّ ــــــــــــَل الـــــُقـــــبـــــوِر اأِح روِر)2)اأْه وال�شُّ الــــَجــــَذالــــِة  ـــد  ـــْع بَ

ـــا ـــ�ـــش ـــنَّ ـــــارِة وال ــــَد الـــــَغـــــ�ـــــشَ ــــع والُحبُوِر)3)ب ـــم  ــنَـــعُّ والـــتَـّ َرِة 

ــــِد والــــَمــــَجــــا ــــاِه ــــمــــ�ــــشَ ـــد ال ـــع ـــوِرب ـــِر والـــُقـــ�ـــشُ ـــاِك ـــشَ � ـــدَّ ـــصِ  وال ـــ� ِل

ــا ــِمــَع الــُمــ�ــشْ ــاِن  الــِحــ�ــشَ ــعــد  ب الـــــُخـــــُدوِر 10(  َربَّـــــــــاِت  وبــــعــــَد  ِت، 

ـــا ـــي ـــِج ـــن ـــُم ــــــاِت ال ــــــي ــــــاِج ــــــنَّ ـــروِر وال ـــشُّ ـــ� وال ـــِك  ـــهـــاِل ـــَم ال ـــــَن  ِم ِت 

ــــرى ــــثَّ ــــَت ال ــــح ــــُم ت ــــحــــتُ ــــب خوِر)4)اأ�ــــشْ وال�شُّ ــِف  ــاِئ ــف ــشَّ ــ� ال بــيــَن 

ـــُم ـــُك ـــْي اإل الــــُقــــبُــــوِر  ـــــــَل  اأْه ــــــــــــوِر 13(  االأُم ـــــُة  ـــــب ـــــاِق ع ـــــــــدَّ  بُ ال 

• • •

)1)  الدي�ان: 142، 143. 

رور.  رور«، والجذالة: الفرح وال�سُّ )2)  في الدي�ان: »بعد الجزالة وال�سُّ

رور.  )3)  الغ�سارة: الّنعمة و�سعة العي�س. الحب�ر: ال�سُّ

فائف، جمع �سفيفة: ن�سيجة من خ��س.  )4)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… بين ال�سفائح وال�سخ�ر«. وال�سَّ
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148
]الكامل[ وقال)1): 

كثيُر ــُت  ــْم ــِل َع ــا  م اآَدَم  ابـــِن  ـــُرَعـــْيـــُب  ـــري ـــْغ وَمـــجـــيـــئُـــُه وَذهــــــابُــــــُه تَ

ـــ�ـــصٌ لــلــبَــقــاِء ُمـــِحـــبَّـــٌة ـــْف ــــُه نَ ت ــــرَّ يَــ�ــشــيــُر )2) َغ ــاء  ــق ــب والـــمـــوُت حـــقٌّ وال

الــْد ــــَرَة  َزْه تـَــَر  األَـــْم  نــيــا  الــدُّ �شاكَن  )3)يــا  تَ�شيُر  كــيــَف  ــــاِم  االأيَّ على  ــا    ــي ُدنْ

ــا ــَع َم ــا فـــــاإنَّ جــمــي ــي ن ــدُّ ــُرال تـُــْعـــِظـــِم ال ــقــي ـــو عـــِلـــْمـــَت َح ــٌر ل ــي ــغ ــهــا �ــش ــي ف

الِغنَى ِمَن  تناَل  اأْن  لَك  بدا  ما  نَْل  فقيُر5(  ـــَت  ـــاأن ف تـَــْقـــنـَــْع  ـــْم  ل اأنـــــَت  اإْن 

ــِر ِلـــَغـــْيـــِرِه ــي ــكــث ـــمـــاِل ال كبيُريـــا جـــامـــَع ال نــــوَب  الــــذُّ ـــَن  م ــَر  ــغــي الــ�ــشَّ اإنَّ 

ٌة ـــوَّ ُق ــوادث  ــح ال ــَك على  ــدي ي فــي  َخفيُرهــل  ــوِن  ــن ــَم ال مـــَن  عــلــيــَك  ـــْل  َه اأْم 

الِبلى اإلــى  َظَعْنَت  اإذا  تقوُل  مــاذا  ــُر8(  ــي ــك ونَ ـــٌر  ـــَك ـــْن ُم ــــَك  ب َخــــال  واإذا 

• • •

149
]ال�صريع[ وقال)4): 

ـــوًة ـــْب ـــا َك ـــبَ هــــَر َك ]55/اأ[َمــــْن �ـــشـــابـَــَق الــــدَّ ــِر  ْه ــدَّ ال ُخطا  ِمــْن  ي�شتِقْلها  ــْم  ل

ــا ــَط ـــِر عــلــى مـــا َخ ه ـــدَّ ـــُط مـــع ال ـــاْخ ــا يــجــريف ــم هــــِر ك ــــدَّ ــــَع ال واْجـــــــِر م

ــٌة ــل ــي ـــــُه ِح ـــا لــيــ�ــشــْت ل ـــم ــص ِل ــ� ــي ــِر ل ــب ــشَّ ــ� ــــــودٌة َخــــيــــٌر مــــن ال ــــــْوُج َم

�َشْهِرها فــي  الــُجــْمــَعــَة  ــرَع  ــش اأ� مــا  ُعْمري)5)4(  اإلـــى  ــهــَر  الــ�ــشَّ ــــَرَع  واأ�ــــشْ

)1)  الدي�ان: 143، 144. 

)2)  في الدي�ان: »غّرتك نف�سك للحياة محّبة«. 

)3)  في الأ�سل: »… على الأر�س كيف ت�سير« وبها يختّل ال�زن.

)4)  الدي�ان: 144. 

)5)  رواية البيت في الدي�ان:
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150
]الخفيف[ وقال)1): 

ِعــــثـَـــاَرا فـــاْعـــَلـــَمـــــــنَّ  هـــِر  ـــلـــدَّ ل ـــــــداَرااإنَّ  ــــرى االأْق ـــــا تَ ـــــْم، اأَم فـــاإلـــى َك

فيها ـــَر  ـــكَّ ـــَف َف ِعــــْبــــَرًة  راأى  ـــــْن  ــاراَم ــب ــت اْع اإالَّ  ــُر  ــفــكــي ــتَّ ال يَــــــِزْدُه  ــــْم  لَ

ـــَفـــاً فـــاإلْ ــــفــــاً  اإلْ الََّف  االأُ ـــى  ـــاَراتـــتـــَوخَّ ـــَج ـــراَن جـــــاراً َف ـــي ـــِج ـــي ال وتـُــنَـــقِّ

ـــ الْ ــوُق  ــشُ ــ� يَ ــاُر  ــه ــنَّ ال اإِذ  ــنــا  ــْل َعــَق ـــْو  ــاَرالَ ــه ــنَّ ال يــ�ــشــوُق  اإْذ  ــُل  ــي ــلَّ وال ــَل  ــْي ــَل ـ

ــٍث ــي ــث َح ِبــــَمــــرٍّ  ـــا  ـــم ـــاُه ـــن ـــَراأيْ لَ ــــــــارا5(  ـــــاَر واالآثَ ـــــم ــــاِن االأْع ــــِوي ــــْط يَ

اأُنا�شاً كانوا  منذ  النَّا�ُص  ا�ْشتَوى  ما  ــــــــــواَرا6(  اأْط ــــُه  ــــَق ــــْل َخ اهللُ  خــــلــــَق 

• • •

151
]الطويل[ وقال)2): 

ُعْمِري ــْن  ِم ــاَت  ف ما  اهلل  �شبيِل  في  اأْدِرياأاَل  ــا  وم ــْمــري  ــُع ِب ــي  ــام اأيَّ تـَــفـــاَوُت 

ِبلـًى ِمـــْن  بـُــدَّ  وال  َمـــْوٍت  ــْن  م بـُــدَّ  ــال  َح�ْشِر َف ِمــْن  بُــدَّ  وال  ــْعــٍث  بَ ِمــْن  بُــدَّ  وال 

ــَد �ــشــاعــٍة ــع ــًة ب ــاع ــش ــى � ــَل ــْب ــنَ ــــا لَ يــجــريواإنَـّ ُمــخــتــِلــٍف  هلِل  َقــــــَدٍر  ــى  ــل ع

ــا ــن كــاأنَّ طـــويـــاًل  ــى  ــق ــْب نَ اأْن  ]55/ب[ونــــاأُمــــُل  ْهِر  الدَّ ِغيَِر  من  باالأْمِن  ِثقٍة  على 

ــُدُه ــري نُ ال  ــمــا  ِب ــاً  ــان ــي اأح ــُث  ــبَ ــْع ونَ والِكْبِر)3)5(  الَمخيلِة  اأْعــــالَم  ــُع  ــْرف ونَ

ْفَوها �شَ ِلنَ�شرَب  نيا  الدُّ ــى  اإل ــْبــِر ون�شمو  َقــذاهــا وال �ــشَ ــن  ُقــنــوٍع ع ــِر  ــْي ــَغ ِب

هر ال�سَ فــي  ــــــاَم  الأّي ـــرَع  ـــس اأ� ــــرَع الأ�ـــســـهـــَر فـــي الــعــمــِرمــا  واأ�ــــس

)1)  الدي�ان: 146. 

)2)  الدي�ان: 147. 

)3)  المخيلة: الُخيالء. 
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الــِغــنـَـى هـــَو  ــه  ــي اإل ــمــو  نـَـ�ــشْ ــا  م اأنَّ  ـــِر فــلــو  ـــْق ـــــى َف ــــُجــــرُّ اإل ـــقـــٌر يَ ـــُه ف ـــنَّ ـــك ول

با ال�شِّ اإلى  تَْدُعو  حيَن  ِلنَْف�شي  الــَوْعــِر َعِجْبُت  الــَمــْرَكــِب  على  منُه  َفتَْحمُلني 

زاً ــرِّ ــَح ــتَ ــِه ُم ــي نــْفــ�ــشِ ــى ف ــتَ ــَف ــوُن ال ــك يــدريي حــيــُث ال  ــْن  م اهلِل  اأْمــــُر  َفــيــاأتــيــِه 

اأنَّها ــَر  ــْي َغ ــــَدٌة  َرْق اإالَّ  ــَي  ه ــا  وم الَح�ْشِر 10(  اإلــى  فيها  كــاَن  َمــْن  على  تَطوُل 

• • •

152
]الطويل[ وقال)1): 

المقابِر اأهــــَل  ـــــاَوْرَت  ج قـــْد  تُبَاِدِر كـــاأنَّـــَك  لـَـْم  اإْن  الموِت  يابَْن  الموُت  ُهــَو 

�َشامعاً كنَت  اإْن  ــــاِم  االأيَّ ــَن  م ْع  ـــــــِر)2)تَ�َشمَّ ـــــاٍه واآِم ــَن نَ ــي ــَك مــنــهــا ب فـــاإنَـّ

ــَرٍة ــْب ــاِر مــْن غــيــِر ِخ ــب ــاالأْخ ــــْرِم ب تَ ــْن ُكـــلِّ خــاِبــِر وال  ــْحــِمــِل االأخــبــاَر ع وال تَ

ــد راأيْــنــا اْمــتــنــاَعــُه ــٍز ق ــزي ــْم مــْن َع ــَك ــِر َف وائ ــدَّ ال اإْحــــدى  بــعــُد  عليه  ـــــَداَرْت  َف

َفوَقُه التُّْرُب  ــَم  ُركِّ َقــْد   َمِلٍك  وكم  ــاالأمــ�ــصِ فـــوَق الــَمــنــاِبــِر 5(  ــه ب ــدي ب ــْه وَع

ــاً ــْدِرك ُم لي�ص  بما  يُْعنى  ـــٍب  دائ ـــْم  ــاِدِر وَك ــشَ ــ� ِب ــُه  مــن لــيــ�ــَص  ــا  م واِرٍد  وَكــــْم 

ــًة ــقَّ �ــشُ ـــَد  ـــَع اأبْ كـــاالأمـــــــواِت  اأَر  ــــْم  ــاوِر ولَ ــج ُم ـــاٍر  ج داِر  مـــْن  ــا  ــه ــْرِب ُق عــلــى 

َوْح�َشٍة َمــْنــَظــَر  ــداِث  ـــ كــاالأْج اأَر  ]56/اأ[ولَـــْم  كالَمقاِبِر)3)  ُجالَّ�ِشِهْم  واِعظي  وال 

ـــٌر ـــَدبِّ ــٌم ُم ــي ــك نـــيـــا ح ــــــَر الـــدُّ ــد َدبَّ ــق ــِر ل ــرائ ــشَّ ــ� ــال ــٌر عـــاِلـــٌم ب ــي ــب ــٌف خ ــي ــط ل

دينَُه المرء  على  نيا  الدُّ اأبقِت  اإذا  ــ�ــَص بــ�ــشــائــِر 10(  ــي ــل ــهــا ف َفـــمـــا فـــاتَـــُه مــن

)1)  الدي�ان: 148 – 150. 

)2)  في الدي�ان: »فاإنَّك فيها بين …«. 

)3)  البيت لي�س في الدي�ان. 
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ِنْعمٍة ُكـــلِّ  على  ــــْزَدْد  تَ لـَــْم  ـــَت  اأن ِب�َشاِكِر)1)اإذا  َفَل�ْشَت  �ُشكراً  ِلُموِلِكها 

بـــاً ُمـــوؤَدِّ اإالَّ  ــــرَّ  َم ــاٍح  ــب ــش � ــــْن  ِم ـــا  البَ�شائِر وم ــابــتــات  الــثَّ ــوِل  ــُق ــُع ال الأهــــِل 

با ال�شِّ فــي  بــاالأ�ــشــاِغــِر  تـُـ�ــشــاَوى  ـــِر اأراَك  ـــاِب ـــاِر االأك ـــب ـــْن ِك ــٌر م ــي ـــــَت كــب واأن

تُكْن ــم  ول َحميماً  تَــْدِفــْن  لـَــْم  ــَك  ــاأنَّ ِر)2)ك ِبحا�شِ يوماً  الموِت  ِحيا�ِص  في  لُه 

نا�شياً اأكثَر  الموِت  ِمْثَل  اأَر  ولـَـْم  ــــِر 15(  ذاِك ـــاِر  ـــْذك ـــتَ ِب اأْولــــــى  وال  ـــــراُه  ت

ـــَدُه َوْح اهلل  ِر�ــشــى  ــْر  ــوؤِث تُ ــْم  لَ اأنـــَت  ب�شاِبِراإذا  فل�ْشَت  ــوى  ــْه تَ مــا  ُكـــلِّ  على 

والَخنَا الجهِل  مَن  تَْطُهْر  لَــْم  اأنــت  ِبــَطــاِهــِر اإذا  ــراِت  ــُف ال ـــْوِم  َع ــَت على  َفــَلــ�ــشْ

ــٌة ــبَ َرْغ ِعـــْنـــَدَك  لــلــمــرِء  ــْن  ــُك يَ ـــْم  لَ بقاِدِر)3)اإذا  ــِه  يــدي فــي  مــا  على  فل�ْشَت 

فــاإنَّــمــا ــيــراً  بــ�ــش ــا  ــي ن ــدُّ ــال ب ــَت  ــن ك الــُمــ�ــشــاِفــِر اإذا  َزاِد  ــُل  مــث منها  بَـــالُغـــَك 

النُّهى َذوو  عليِه  ما  اإالَّ  الِعْلُم  وما  وفاِجِر)4)20(  ـــرٍّ  بَ بــيــَن  اإالَّ  ــا�ــُص  ــنَّ ال ــا  وم

ِبــِديــِنــِه ُدنـــيـــا  يَـــْبـــتـــاُع  ــــــراأً  اْم ــِر واإنَّ  ــِة خــا�ــشِ ــَق ــْف ــشَ ــ� ــٌب مــنــهــا ِب ــِل ــق ــْن ــُم لَ

ــاَرٍة ــج ــِت ـــْم يَــْرتَــِحــْل ِب ــــرٍئ لَ ــاِجــِروُكــــلُّ اْم ــِت ِب فلي�َص  ـــــرى  ْخ االأُ داِرِه  ـــى  اإل

ــلِّ ُمــكــاِثــٍر ــُك نــيــا ِل ـــِذي الــدُّ ــُت ِب ــي ُمفاِخِر)5)]56/ب[َر�ــشِ وُكلِّ  نيا  الدُّ على  ُمِلحٍّ 

بَا �شَ اإذا  ــى  ــتَّ َح تَــْرِقــيــِه  تَــَرهــا  جاِزِر)6)األَــــْم  ــِة  ــْدي ــُم ِب منها  ــَقــُه  َحــْل َفـــَرْت 

بَُعو�شٍة َجنَاَح  نيا  الدُّ تَْعِدُل  وما  طائِر)7)25(  ــِة  ــبَ ُزْغ ِمْع�شاَر  اأْو  اهلِل  لـَــَدى 

َت بها �سكراً …«.  �سْ )1)  على حا�سية الأ�سل: »… اأتاك بها �سكراً فل�ست ب�ساكر«. وفي الدي�ان: »ُخ�سِ

)2)  في الدي�ان: »… ي�مًا بحا�سر«. 

)3)  في الدي�ان: » … لم تكن …«. 

)4)  في الدي�ان: »وما الحكم اإلَّ ما عليه …«. 

)5)  في الدي�ان: » … لكّل مكابر …«. 

)6)  فرى حلقه: قطعه. 

)7)  في حا�سية الأ�سل رواية ثانية للعجز، هي: »وما هي اإلَّ مثل ظّل اله�اجر«. واأفاد في بيته من الأثر: »ل� 

كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بع��سة؛ ما �سقى منها كافراً جرعة ماء«. 
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ِلُموؤمٍن ثَواباً  نيا  بالدُّ يَْر�َص  َفَلْم  ــاً ِلــكــاِفــِر 26(  ــقــاب نــيــا ِع ولـَـــْم يـَــْر�ـــصَ بــالــدُّ

• • •

153
]مجزوء الخفيف[ وقال)1): 

ــــــا تَـــــــَرى ــــــَدَم ــــــْع ـــــرى بَ ـــــتَ ـــــشَ ـــــــَرى� ـــــــذا الَّـــــــــــذي تَ َغــــــْيــــــَر ه

ـــــا ـــــت َم ـــــقـــــي ـــــــا بَ ـــــرى م ـــــت ـــــَرى)2)�ـــــش ـــــَك ــاِعـــ�ـــصَ ال يـــمـــنـــُع الـــنَـّ

ـــُر بَــــْعـــــ ـــي ـــش ـــ� ـــــرى�ــــشــــتــــرى َمــــــــْن ي ـــــــــى الـــــثَّ ـــــٍم اإل ـــــي ـــــِع ـــــــَد نَ ـ

حـــــــــاِدٍث ُكـــــــــلَّ  �ــــشــــتــــرى  َجـــــــَرى4(  اإذا  ـــــري  ـــــج يَ ــــَف  ــــي ك

• • •

154
]الطويل[ وقال)3): 

ـــُر ـــكَّ ـــَف ــنـــي اأتَ ـــُر اأبـــــي لَـــــْو اأنَـّ ـــْم ـــَع ــى عــلــيَّ ويـُــْقـــَدُرلَ ــُت بــمــا يـُـقــ�ــشَ ــي ــشِ َر�

حاَجٍة ــلِّ  ُك فــي  حــمــِن  الــرَّ على  ــْل  ــَوكَّ ـــِدُرتَ ـــْق ويَ يق�شي  اهللَ  ــــاإنَّ  ف اأَرْدَت، 

ِبَعْبِدِه ـــراً  اأْم العر�ِص  ذو  ـــِرْد  يُ ما  ــُرَمتى  ــيَّ ــَخ ــتَ ــِد مـــا يَ ــْب ــَع ــل ــْبــُه ومــــا ل يُــ�ــشِ

اأْمِنِه باِب  ِمْن  االإنْ�شاُن  يَْهِلُك  وقْد  ــَذُر4(  ــْح يَ حيُث  ِمــْن  اهلِل  لَــَعــْمــُر  ويـَـْنــجــو 

• • •

)1)  الدي�ان: 150. 

)2)  في الدي�ان: » … يمنع النائم …«. 

)3)  الدي�ان: 151. 
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]ال�صريع[ وقال)1): 

ـــروا ـــكَّ ـــــْو َف ـــا عــجــبــاً لـــلـــنَّـــا�ـــصِ لَ ــرواي اأبْــ�ــشَ ــْم  ــُه ــشَ ــ� ــف اأن ــوا  ــب ــش ــا� َح اأو 

ـــــى َغـــْيـــِرهـــا ـــا اإل ـــي ن ـــدُّ ـــــُروا ال ـــــبَ ـــُروَع ـــبَ ـــْع نــــيــــا لـــهـــْم َم فــــاإنـّـــمــــا الــــدُّ

ــــ ــى ُهــــَو الْ ــف ــخ ــَص يَ ــ� ــي ــُر مـــا ل ــي ــخ )2)]57/اأ[ال الُمْنَكُر  ُهَو  ُر  وال�شَّ ـَمْعروُف   

ـــ ـــا بـــعـــَدُه الْ ــــْوِرُد الـــمـــوُت وم ــــَم ـــْوِرُد االأْكـــبـَــُروال ـــَم ــُر،   فــــذاَك ال ــشْ ــ� ــَح ـ

الْـ الم�شدُر  اأو  الــنَّــاُر  ــَدُر  والــَمــ�ــشْ ـــَدُر5(  ـــشْ ـــ� ــُة، مـــا ُدونَـــهـــمـــا َم ــــَجـــنَـّ

ــقــى ــتُّ ال اأهـــــِل  َفـــْخـــُر  اإالَّ  فـــخـــَر  ــُرال  ــشَ ــ� ــْح ــَم ال ـــهـــُم  ـــمَّ �ـــشَ اإذا  ــــــداً  َغ

ــى ــق ــتُّ ال اأنَّ  ـــصُ  ـــا� ـــنَّ ال ـــنَّ  ـــَم ـــَل ـــْع ـــيَ ــــُرلَ ــــْذَخ ــــَر مـــا يُ ــــْي ـــا َخ ــــرَّ كـــان ــــِب وال

ـــِرِه ـــْخ ـــاَن فـــي َف ـــ�ـــش ـــُرمـــا اأحـــَمـــَق االإن ـــبَ ـــْق ــــــداً فــــي ُحــــفــــرٍة يُ وهـــــو غ

ـــفـــٌة ـــْط ـــــــــــُه نُ لُ ــــا بـَـــــــاُل َمــــــْن اأوَّ وجــــيــــفــــٌة اآِخــــــــــــــــُرُه   يَــــْفــــَخــــُرم

َمــا ــَم  ــدي ــْق تَ يــمــلــُك  ال  ــبــَح  اأ�ــش ــــْحــــَذُر10(  يَ ـــا  م ـــَر  ـــاأخـــي ت وال  ــــْرجــــو  يَ

َغــْيــِرِه ـــى  اإل ـــــُر  االأْم ــَح  ــب ــش واأ� ــى ومــــا يُـــْقـــَدُر11(  ــ�ــش ــق ـــا يُ ـــي ُكـــــلِّ م ف

• • •

156
]الخفيف[ وقال)3): 

ــيــُر ــــى مـــا تَــ�ــشِ ــا اإل ــي ن ــدُّ ـــــُت ال ــُرقـــد راأي ــي ــق ــٌر َح ــي ــغ ــش ــهــا � ــن ـــــلُّ �ـــشـــيء م ُك

)1)  الدي�ان: 151 – 152. 

)2)  في الدي�ان: »… والخير ما لي�س بخاٍف …«. 

)3)  الدي�ان: 152. 
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منها ـخــلُّــ�ــصِ  الــتَـّ ِحـــيـــلـــِة  ـــي  ف ـــــا  ــــُراأن ــــدي ـــــــــــُه َق ــــى ذلــــــك االإل ــــل وع

ـــي َربِـّ اهللُ  وحــ�ــشــبــَي  ـــــي  َربِـّ )1)ُهـــــَو  النَّ�شيُر  ــَم  ــْع وِن الــَمــولــى  ــْعــَم  ــِن ــَل َف

ِظْلـ لـي  كـــاَن  اإذا  ــي  ــغ اأبْ �ــشـــــيٍء  �َشتيُراأيُّ  ـــــْوٌب  وثَ  ، ــــلٌّ ِح وُقـــــوٌت  ـــــٌل، 

ولكْن ــٌر  ــْق َف ــاِف  ــَف ــَك ال ِبــاأْهــِل  مــا   )5(2( الفقيُر  َفــــَذاَك  يـَـْقــنَــْع  لَــْم  َمــْن  ُكــلُّ 

• • •

157
]الخفيف[ وقال)3): ]57/ب[ 

ــيــُر ـــاِت يَــ�ــشِ ـــَم ـــَم ــــى ال ــــيٍّ اإل ــــلُّ َح ــِه َمــــْغــــُروُرُك ُكــــلُّ َحــــيٍّ ِمــــْن َعــْيــ�ــشِ

ـــ ْه ــدَّ ال حــــاِدِث  على  يـَـْبــقــى  �شغيٌر  )4)ال  الَكبيُر  يبقى  ولــيــ�ــَص  ال،  اأال  ــِر  ـ

الَعْيـ نَْطَمُع  اأْو  الُخُلوَد  نَــْرُجــو  )5)كيَف  ــوُر  ــبُ ــُق ال �شاِلفينا  واأبـــيـــاُت  ـــ�ــَص 

علينا ـــداً  ـــشْ ـــ� َق يـَـــُمــــرُّ  ـــــوٍم  ي ـــُمـــوُر )6)ُربَّ  ــا وتَ ــه ــْربَ يـــُح تُ ــُي الـــرِّ ــِف تَــ�ــشْ

علينا ــفــيــُق  الــ�ــشَّ ـــُد  ـــواِل ال مــنــهــُم   )5(7( االأِثيُر  وُل  الَو�شُ الُمْخِل�ُص  واالأُخ 

ــٍب ــري ـــٍت ق ـــْي ـــــاُر بَ ، وج ـــــمٍّ ـــــُن َع )8)واب ـــــــــُزوُر  وَم ـــــــٌر  وزائ ـــٌق  ـــدي و�ـــش

راأٍي ــــَة  ــــلَّ و�ــــشِ ــــــــًة  َزلَّ لَـــهـــــــا  ــــا  ــا َمــــْعــــُذوُري ــن ــِل ــْه ـــا فـــي َج ـــنَّ ــَص ِم ــ� ــي ل

 .{ )1)  عجز البيت مقتب�س من ق�له تعالى في �س�رتي الأنفال: 40 ، والحج: 78 { 

)2)  الكفاف من الق�ت: الذي على قدر نفقته، ل ف�سل فيها ول نق�س. 

)3)  الدي�ان: 153. 

)4)  في الأ�سل: »… األ األ …« تحريف يختّل به ال�زن، وفي الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… ولي�س ينج� 

الكبير«. 

)5)  في حا�سية الأ�سل: لعّله: »اأو نطعم العي�س«. 

الريح. وتم�ر:  تثيره  الّتراب  في. والَمْ�ر:  ال�سَّ الريح:  الّتراب، وفعل  الّريح عليك من  �َسَفت  ما  ْفُي:  ال�سَّ   (6(

ت�سطرب وتتحرك. 

)7)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… والأخ الممح�س …«. 

)8)  في الأ�سل: »وابن ِعْلم …«، واأظنُّه تحريفًا.
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ــنــا ــَدَرتْ اأ�ــشْ نــيــا وَمـــا  ـــا الــدُّ ـــن اأْوَرَدت ــــُروُر8(  ــــُغ لَ ِفـــْعـــِلـــهـــا  ـــــْن  ِم ــــذا  ه اإنَّ 

• • •

158
]الب�صيط[ وقال)1): 

البَِطُر الــحــائــُن  اإالَّ  ْهــَر  الــدَّ يـَــاأَْمـــُن  )2)ال  يـَــَذُر  ومــا  ياأتي  ما  يَْعِقُل  لي�َص  ــْن  َم

وَمْن ــَه  االإل خــاَف  َمــْن  �ْشَد  الرُّ يجهُل  ــُرما  ــَك ــِف ــي ِديـــنـــِه ال ـــتـُــُه ف ــى وِهـــمَّ ــش ــ� اأْم

ِل�شاحبها فيها  ِفــكــرٌة  م�شى  )3)ِفــيــمــا  يَعتِبُر  اأي  بــالـــــرَّ ٍر  بَ�شَ ذا  ــاَن  ك اإْن 

لنا الــُمــبــتَــنُــوَن  الــُقــروُن ؟ واأيــــَن  ـــَن  ؟اأي جُر  وال�شَّ الماُء  فيها  المدائَن  هــذي 

بِه مــاَل  ــرواَن  اأنـُـو�ــشَ ِك�شرى  ــَن  واأيْ الِغيَُر5(  ُمــْلــَكــُه  ــى  ــن واأْف ــاِن  م ــزَّ ال ــْرُف  �ــشَ

ــْن وَم النَّبيِّ  بعَد  التُّقى  ـــُل  اأْه اأيـــَن  ــْل  ]58/اأ[ب َوُر  وال�شُّ االآيــاُت  ِلِهِم  بَف�شْ جاءْت 

ـــْم ـــُه لَ ــَق اأوَّ ي ــدِّ ــشِّ ــ� ــكــٍر ال ـــا ب ـــــُدْد اأب ُعَمُراْع يــا  ِل:  الَف�شْ فــي  بــعــِدِه  ــْن  ِم ونـــاِد 

ــٍن ــاٍن اأبـــا َحــ�ــشَ ــم ــْث ــن بــعــد ُع ــــدَّ م )4)وُع ـــُر  َك ـــدَّ ويُ يـُـــروى  َلهما  َف�شْ فــــاإنَّ 

ــِم ِه ــرِّ ــِب ِل فيها  الــتُّــقــى  اأهــــُل  يَــْبــَق  ـــْم  ــُروالَ ــَم َع ــا  م ـــــالُك  االأْم الــجــبــابــرُة  وال 

َطها تَُورِّ اأْن  َك واْحَذْر  ِلنَْف�شِ فاْعَمْل  ــَدُر10(  ــشَ � وال  ِوْرٌد  لــهــا  ــا  م ٍة  ُهـــــوَّ ــي  ف

ــْد وَق ــدوَن  ــش ا� ــرَّ ال اإالَّ  اهللَ  يـَــْحـــَذُر  الَحَذُرمــا  الــَمــْحــُذوَرِة  مَن  �شيَد  الرَّ يُنجي 

ومغفرًة ــاً  ــوان ــش ِر� ــُب  ــِق ــْع يُ ــُر  ــْب بُُروالــ�ــشَّ ال�شُّ حبِة  ال�شُّ وخيُر  الــنَّــجــاِح،  مــَع 

�َشَفٍر على  نــيــا  الــدُّ ــذه  ه فــي  ــا�ــُص  ــنَّ َفُروال ال�شَّ ينق�شي  مــا  بــهــْم  قــريــٍب  ــن  وع

)1)  الدي�ان: 153 – 154. 

)2)  في الدي�ان: »… الخائن البطر«، والحائن: الذي حان م�تُه. 

)3)  في الدي�ان: »… بالراأي معتبر«. 

)4)  اأب� ح�سن: ه� علي بن اأبي طالب. 
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ــِه ــِت ــشَ ــ� ــي ــِع ـــٌع را�ـــــصٍ ِب ـــان ــِقــُرَفــِمــنــهــُم ق ــُب ُمــْفــتَ ــْل ــق ــٌر   وال ومــنــهــُم ُمــو�ــشِ

لَْم تُْم�ِص قانعًة اإْن  النَّف�َص  يُ�شِبُع  ما   )15(1( الِبَدُر  ُمْلكها  في  َكثَُرْت  ولو  �شيٌء 

َفيُْرِجَعها ــاً  ــان اأحــي ــبَــُع  تـَـ�ــشْ ــْفــ�ــُص  والبََطُروالــنَّ الَعي�ِص  ــبُّ  ُح المجاعِة  نحو 

اأثٌَر لُه  نيا  الدُّ في  عا�َص  ما  والَمْرُء  ــــُر17(  ـــُه اأثَ ــا ل ــي ن ــدُّ ـــي ال ـــمـــوُت وف ــا يَ ــم َف

• • •

159
]الرمل[ وقال)2): 

ــــَداْر ِب ]لي[  ــْت  َفــَلــيــ�ــشَ نــيــا  لــلــدُّ الــــَقــــَراْراأُفِّ  داِر  ـــي  ف ــــُة  ــــّراح ال ـــا  ـــم اإنَّ

ـــْرعـــًة �ـــشُ اإالَّ  ـــاعـــاُت  ـــشَّ ـــ� ال ـــهـــاْراأبَـــــــِت  ــٍل ونَ ــي ــل ــي ب ــم ــشْ ــ� ـــى ِج ـــَل ـــي ِب ف

نـــيـــا ُغـــــــــُروٌر ُكــلُّــهــا ـــمــــا الـــدُّ الِقَفاْر)3)اإنَـّ االأر�ــصِ  في  االآِل  لَْمِع  ِمْثُل 

ـــٌل زاِئ ـــلٌّ  ُك اهلل  ــاَد  ــب ع ــا  ي ]58/ب[  ـــَجـــواْر4(  ــِر ال ــادي ــق ــَم ــل ــٌب ل ــشْ ــ� ــُن نَ ــح ن

• • •

160
]المديد[ وقال)4): 

ـــــــَداُر لَ فــيــهــا  ـــُن  ـــح ن داراً  ــــــــَراُراإنَّ  ـــ�ـــصَ فـــيـــهـــا ِلــــُمــــِقــــيــــٍم َق ـــي ل

ـــصٍ ـــا� ــــْن اأُن ــا ِم ــه ــلَّ ـــــْم قـــد َح ـــاُركـــم وَك ـــه ـــنَّ ــــْم وال ــــِه ـــُل ِب ـــي ـــلَّ ذهـــــَب ال

ــاً ــاخ ــنَ ـــوا ُم ـــاب ــــُب اأ�ـــش ْك ــــرَّ ـــُم ال ـــُه ــوا �ــشــاعــًة ثـُــــمَّ �ـــشـــارواَف ــراح ــت ــش ــا� ف

)1)  الِبَدر: جمع َبدرة؛ على غير قيا�س، والبدرةك كي�س فيه األف اأو ع�سرة اآلف. 

)2)  الدي�ان: 155. 

راب.  )3)  الآل: ال�سَّ

)4)  الدي�ان: 155 – 156. 
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ــْن ــك )1)وُهـــــُم االأْحـــــبـــــاُب كــانـــــوا ول الــــَمــــَزاُر  ـــطَّ  الــَعــْهــُد و�ـــشَ َقــــُدم 

ــوا ــَولَّ تَ ـــْذ  ُم اأخـــبـــاُرُهـــْم  ــْت  ــيَ ــِم َع �شاروا5(  حيُث  ــْم  ُه كيَف  �ِشْعري  ليَت 

يَــــــُزوروا اأالَّ  ـــــــــداُث  االأْج ــــــــَزاُروااأبَــــــِت  يُ واأالَّ  ِفــيــهــا  ـــــــَووا  ثَ ـــا  م

ــــْن ِعـــرا�ـــصٍ ــلــوا ِم )2)ولَـــَكـــْم قـــْد َعــطَّ ِقــــفــــاُر  ـــهـــْم  ـــْن ِم ـــــَي  ِه ــــــــاٍر  وِدي

ـــا ـــن نـــيـــا عـــلـــى مــــا راأي ـــاُروكــــــذا الـــدُّ ي ـــدِّ يـــذهـــُب الـــنَّـــا�ـــصُ وتَــْخــلــو ال

ــِه ــي ف هـــــَر  ـــــدَّ ال ــــُن  ــــاأم ت ــــــوٍم  ي ــــاُراأيَّ  ــــث ــــــــوٍم ِع ــــــــلِّ ي ـــــي ُك ــــــــُه ف ول

ــوِت َحــيٌّ ــم ــَن ال َفـــرَّ م كــيــَف مــا  ــــه الـــــِفـــــراُر10(  ــــي ــــِه اإل ــــي ــــْدن َفـــــْهـــــَو يُ

ـــــْوٍم ـــــَق نــــيــــا بـــــــالٌغ ِل ـــــمـــــا الــــدُّ ــــي اأيْــــديــــهــــِم ُمــ�ــشــتــعــاُراإنَّ ُهــــــَو ف

ال ــه  اأنَـّ ــتــيــقــنـَـْن  وا�ــشْ فــاْعــَلــَمـــــْن  ـــاُر12(  ـــع ـــُم ال ــــــــَردَّ  يُ اأْن  يــــومــــاً  ــــــدَّ  بُ

• • •

161
]الب�صيط[ وقال)3): 

ماُر ِم�شْ اليوِم  بعَد  ْبِق  ال�شَّ في  ]59/اأ[ِللنَّا�ِص  نـــاُر  اأو  بـُــدَّ  ال  ــٌة  ــنَّ َج والُمنتهى 

َمــِرحــاً اأَزْل  لـَــْم  ولــكــْن  َحـــقٌّ  ــمــوُت  ـــاُرال ـــك ــي بـــالـــمـــوِت اإنْ ــت ــرف ــْع ـــــاأنَّ َم ك

ِلــ�ــشــاكــِنــهــا مـــا  داراً  ــــُر  ــــُم الأَْع َجـــاُراإنِّـــــي  ال  و  يــبــقــى  َولَــــــٌد  وال  اأْهــــــٌل 

ِلخاِلقِه للعا�شي  اُر  ـــدَّ ال َفِبْئ�َشِت  اُر4(  ــــدَّ ــِت ال ــَم ــع ــِه ِن ــقــي ــتَّ ــــَي ِلـــَمـــْن يَ وْه

• • •

)1)  �سّط: َبُعد. 

)2)  الِعرا�س، جمع عر�سة: وهي البقعة ال�ا�سعة بين الدور لي�س فيها بناء. 

)3)  الدي�ان: 156. 
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162
]الوافر[ وقال)1): 

ـــــداِر ِب اأْرجـــــــو  ـــا  م ـــ�ـــصُ  ـــْف نَ ـــا  ي الـــَقـــراِر اأال  َقـــِلـــَق  َحــلَّــهــا  ـــــْن  َم اأرى 

اُت فــيــهــا ــــــذَّ ــــــلَّ ـــمــــا ال ــــ�ــــشــــاِر ِبـــــــــَداٍر اإنَـّ ــــــــاٍم ِق ــــــــاأيَّ ــــٌة ب ــــق ــــلَّ ــــع ُم

ــا ــن ــْي ــَل ـــــاً َع ـــــاب ــــرى االأمـــــــــواَل اأْرب ــــــــواِر)2)ت َع اإالَّ  بَــْيــنــنــا  ــــَي  ه ــــا  وم

ــــَن الــمــنــايــا ـــد اأخـــــــْذُت م ـــكـــاريكــــاأنِّــــي ق ـــت ـــي َرواحـــــــي وابْ ــــاً ف ــــان اأم

ِبَعْي�ٍص يَــْقــنَــْع  لَــْم  ــمــرُء  ال مــا  اإذا  ـــاِر 5(  ـــَغ ـــشَّ ـــ� ــِة وال تـَـــَقــــنَّــــَع بـــالـــمـــَذلَـّ

• • •

163
]الوافر[ وقال)3): 

ـــروُر ـــُغ ـــا ُخـــلـــْقـــَت َفـــمـــا ال ــــــٍر م ــوُرالأْم ــه ــشُّ ــ� ــــَك ال ـــا تَـــُحـــثُّ ب الأْمــــــٍر م

َرواٌح لها  ــطــوَب  ــُخ ال تــرى  ــَت  ــشْ ــ� ـــوُراألَ ـــُك ــَك ِبــ�ــشــْرِفــهــا ولـــهـــا بُ ــي ــل ع

ــيــالــي ـــَك فـــي الــلَّ ـــوبُ ـــنُ ـــــــْدري مـــا يَ ــوُراأتَ ــثُ ــَع ــوُح بـــَك ال ــُم ــَج وَمـــْرَكـــبُـــَك ال

ـــــٍه َوْج ـــــلِّ  ُك ـــي  ف ــــرى  ت ــــَك ال  ــــاأنَّ ـــــدوُرك َرحـــــى الــــَحــــَدثــــاِن دائـــــــرًة تَ

ــوٍم ي ــاَح  ــب �ــشَ ــوَر  ــب ــق ال ــي  ــاأت ت اأال  ]59/ب[5(  ــوُر  ــبُ ــُق ال ــُرَك  ــبِّ ــْخ تُ مــا  َفتَ�ْشَمَع 

ــي ــاج ــن ـــــــَرٌك يُ ــا َح ــه ــونَ ــك ــشُ ــــــاإنَّ � كـــــــاأنَّ بـُــــُطـــــوَن غـــائـــِبـــهـــا ُظــــُهــــوُرف

ــٍص ــاأ� ــــبِّ ك ـــْن ِغ ــــــدًة م ــــِك َرْق ـــوُرَفـــيـَــا لَ ـــ�ـــشُ ـــا ِبـــلـــًى ولـــــُه نُ ـــِه ـــارِب ـــ�ـــش ِل

)1)  الدي�ان: 156 – 157. 

)2)  الأرباب: جمع رّب. والع�اري: ما ُي�ستعار. 

)3)  الدي�ان: 157 – 158. 
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اإالَّ ــَل  الــَفــ�ــشْ ـــاُل  ـــن يَ مـــا  ـــُرَك  ـــْم ـــَع ــوُرلَ ــبُ ــشَ ــٌب � ــشِ ــ� ــتَ ــْح ــِب ُم ــل ــق ـــيُّ ال ـــِق تَ

داراً ــــاَك  ــــي ُدن ــــــَرى  تَ ـــــا  اأم ـــوُراأَُخــــــــيَّ  ـــُح ـــهـــا بُ ـــهـــا ول ـــِل ـــاأْه ــــوُج ب ــــُم تَ

الْـ ا�ْشتَخفَّ   اإذا  الَوقاَر  تَْن�َص  َفال   )10(1( ــوُر  ــَوُق ال لــُه  يَطي�ُص  َحـــَدٌث  ـِحَجا  

ــوٍنِ ــك ــشُ � فـــي  ـــَك  ل �ـــصٍ  ـــَهـــرِّ ُم ــبُــُع الـــَعـــُقـــوُروُربَّ  ـــــاأنَّ ِلــ�ــشــانَــُه الــ�ــشَّ ك

ـــٌب ـــي ــُم َدب ــه ــن ــي ـــصِ ب ـــا� ـــنَّ ـــِي ال ـــْغ ـــبَ ــدوُرِل ــ�ــشُّ ــِه ال ــشِ ــاو� ــشَ ـــْن َو� ــُق َع ــايَ ــ�ــشَ تَ

داٍر ــصِ  ــ� ــْي ــَع ِب ــرَّ  ــشَ ــ� تُ اأْن  ــــُذَك  ــــي ـــروُر )2)اأُِع ــهــا �ـــشُ يـَـــــدوُم ل ــاًل مـــا  ــي ــل ق

ــا ــه ــي ــن ــاِك ــش ــ� ـــــــــَزاُل ِل ــــــــداٍر مــــا تَ ــوُرِب ــت ــ�ــشُّ ــــْن فــ�ــشــاِئــحــهــا ال تـُــَهـــتَّـــُك َع

ـــوٌر نُ ــِه  عــلــي ــَن  ــي ــق ــيَ ال اإنَّ  اأال  ــــوُر15(  نُ ــِه  ــي ــل ع ــَص  ــ� ــي ل ـــكَّ  الـــ�ـــشَّ واإنَّ 

ـــــواُه �ـــــشِ ـــى  ـــق ـــب يَ ال  اهللَ  الــَغــُفــوُرواإنَّ  َفـــُهـــو  ـــاً  ـــب ـــْذِن ُم ــــُك  تَ واإْن 

ــٍز ــزي ـــٍك َع ـــِل ـــــْم عـــايَـــْنـــُت مـــْن َم ــوُروَك ــــْم ُحــ�ــشُ ــُه وُه ـــــُل عــن ــى االأْه ــلَّ ــَخ تَ

ــاً َعـــزيـــزاً ــب ــَل ــتَ ــشْ ــ� ـــــْم عـــايَـــْنـــُت ُم ــْن َحــالئــلــِه الـــُخـــُدوُر )3)وَك ــُف ع تـَـَكــ�ــشَّ

ــمــاً ــْط ــــُدوُد عــلــيــه لَ ــــُخ ــــِت ال ــــيَ ــوُروُدمِّ ــح ــنُّ ــُم وال ــشِ ــا� ــع ــم ــبَــِت الَ ــ�ــشّ وُع

ُحــطــاٌم ــا  ــي ن ــدُّ ال ــا  ــم اأنَّ ـــَر  تَ ــــْم  األَ ]60/اأ[20(  ـــــُروُر  ُغ فيها  ــا  م جــمــيــَع  واأنَّ 
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164
]الطويل[ وقال)4): 

ــَرا ْه ــدَّ ال ــَن  ــاأَم ي اأْن  ِلــلــَمــْرِء  اأرى  ال  ــِه َمــْكــَرااأال  ــِت ــَل ــْه ــــوِل ُم ـــُه فــي ُط ــــاإنَّ ل ف

)1)  الِحجا: العقل والِفطنة. 

)2)  في الدي�ان: »… بها �سروُر«. 

)3)  في حا�سية الأ�سل: ن�سخة: »… عن حالئله ال�ّست�ر«. 

)4)  الدي�ان: 158 – 159. 
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يـُـَخــلَّــُدوا اأْن  ــوا  ــل اأمَّ ــوٍك  ــُل ُم ِمــْن  ــَكــْم  َجْزراَف تَْجُزُرُهْم  ْهِر  الدَّ ُروَف  �شُ راأيــُت 

ــى ُهــُمــوُمــهــا ــ�ــشَّ ــَق ــا تَ ــُت ِبـــــداٍر م ــي ــِل ْبَرابُ وال�شَّ ــَل  ــوكُّ ــتَّ ال اإالَّ  اأرى  فل�ْشُت 

َقــْد َفــُقــْلــُت  ــاأمــٍر  ب يــوٌم  انْق�شى  مــا  ــــَرااإذا  اأْم لــيــلــٌة  اأْحــــَدثـَـــْت  اأَذاُه  ـــُت  ـــْن اأِم

�َشْمُعُه الُفواح�َص  يَنفي  الفتى  اأُِحبُّ   )5(1( ــــَرا  َوْق فاح�شٍة  ُكـــلِّ  َعـــْن  ــِه  ب ـــاأنَّ  ك

ــداً يَ با�شطاً  ال  النَّف�ِص  دواعـــي  )2)�َشليَم  ُهــْجــرا  قــائــاًل  وال  خــيــراً  ماِنعاً  وال 

َزلَّـــٌة ــَك  ل ــْن �ــشــاحــٍب  م بـَـــَدْت  مــا  ـــْذرا )3)اإذا  ــَزلَّــتــِه ُع ــاداً ِل ــْرت ــُكــْن اأنـــَت ُم َف

راَحًة النَّا�َص  تَ�شاأَل  اأْن  مْن  اليَاأ�َص  يُ�ْشرااأرى  بها  وتُْحيي  ــراً  ُعــ�ــشْ بها  تُِميُت 

ــَغــنــيــمــٍة ـــهـــا ِب ـــتَ ـــْي ــْت يـــٌد اأْولَ ــشَ ــ� ــي )4)ول �ُشْكرا  لها  يُِعدَّ  اأْن  تَْبغي  ُكْنَت  اإذا 

َخلٍَّة �َشدِّ  مْن  يَْكِفيه  ما  الَمْرِء  ِغنى  َفْقرا10(  الِغنى  ذاَك  ــاَد  ع �شيئاً  زاَد  فـــاإْن 
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165
]المتقارب[ وقال)5): 

ــْر ــشَ ــ� َح قــــْد  ــــــٍل  اأَج ِذي  ُربَّ  ــــَحــــَذْراأال  ـــي قــلــيــِل ال ـــنِّ ـــَم ـــتَّ كــثــيــِر ال

ـــُه ـــطـــاَف اأْع ـــِي  الـــَمـــ�ـــشْ ـــي  ف َهـــــزَّ  ـــي َمـــْنـــِكـــبَـــْيـــِه الــبَــَطــْراإذا  ْفـــَت ف تَـــَعـــرَّ

ــــــُل اأكـــــثـــــَر ِمـــــــْن ُعـــــْمـــــِرِه ــــــوؤمِّ ]60/ب[يُ  (6( ــْر  ــشَ اأ� بــيــوٍم  يــومــاً  ــــْزداُد  ويَ

ــِه ــشِ ــ� ــْف ـــي نَ ـــِبـــُح ف ــي ويُـــ�ـــشْ ــش ــ� ــْم ــْرويُ ــَط ــَخ ــَم ال ــي ــظ ــَمــ�ــشــاعــي َع كــريــَم ال

مم.  )1)  الَ�ْقر: ال�سَّ

)2)  في الدي�ان: »�سليم دواعي ال�سدر …«، والق�ل الهجر: القبيح. 

)3)  في الدي�ان: »… َفُكن اأنت محتاًل لزلَّته …«. 

)4)  في الأ�سل: »ولي�ست يداً«، وفي الدي�ان: »… اأن ُتِعدَّ لها �سكرا«. 

)5)  الدي�ان: 160 – 162. 

)6)  الأ�َسر: الَبَطُر. 
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ــى ــَق ــتَّ تُ ــــْولـَـــٌة  �ــــشَ ــــُه  ل ـــوُن  ـــك ت ــــــْر5(  اأَم ـــــا  َم اإذا  يُــــطــــاُع  واأْمــــــــــٌر 

ـــــِري وفـــــي يـَـــْومــــِه ـــــْب ــْر )1)يـَـــِريــــ�ــــصُ ويَ ــَع ــشَ ــــْو � لَ ــاِغــٌل  ــٌل �ــشَ ــُغ ــشُ ـــُه � ل

ــوَر ــشُ ــ� ــُق ــــُروَر ويَــْبــنــي ال ــــُغ ـــدُّ ال ـــِع ـــَدْريُ ـــَق ــى ال ــشَ ــ� ــْن ــنــ�ــشــى الــَفــنــاَء ويَ ويَ

ــوِن ــنُ ــَم ـــُروَن وَريْـــــَب ال ـــُق ــى ال ــ�ــشَ ــْن الــِغــيَــْرويَ وين�شى  ــوَب،  ــُط ــُخ ال وين�شى 

ـــــوَر ــُل االأُم ــي ــح ـــُهـــوراً تُ ــنــ�ــشــى �ـــشُ ـــْرويَ ـــ�ـــشَ ــــــــا ِب ــــٍر، واإمَّ ــــْي ــــَخ ــــا ِب فــــاإمَّ

الَعَمى كاأ�َص  الِحْر�ُص  ُعــُه  يـُـَجــرِّ الَغَرْر)2)10(  َظـــْهـــِر  فــــوَق  ويَــْحــِمــُلــُه 

ـــُم ـــاُه ـــْدن ـــِه ــــوٍك َع ــــل ــــــْم مــــْن ُم ـــْروَك ــــ ـــاالأثَ ـــاً ب ـــع تـَـــفــــانـَـــوا ونــــحــــُن م

ـــوِر ـــبُ ـــُق ـــوَن الأْهـــــــِل ال ـــبُ ـــَج ـــْع ـــْراأمـــــا تَ ـــ�ـــشَ ـــوا بَ ـــون ـــك ــــــْم ي ــــُم لَ ــــه ــــاأنَّ ك

اأَراَك اأُُمـــــــــوراً  ـــَت  ـــْع ـــشَ اأ� ـــــــيَّ  ــا قــلــيــَل الـــنَّـــَظـــْراأَُخ ــه ــي ـــَك ف ـــْفـــ�ـــشِ ـــنَ ِل

ـــْبـــوٍة �ـــشَ ذو  ــــــَت  اأن ــى  ــت م ـــى  ـــتَّ ـــَح ــْرَف ــَغ ــشِ � اإالَّ  ـــــــْزداُد  تَ ــَت  ــشْ ــ� ل ـــــاأْن  ك

الَحياِة ُطــوَل  ــصِ  االأر� في  ــُل  تـُـوؤَمِّ ــْر15(  ــشَ ــ� ــا ِق ــه ــي ـــــُرَك يـَــــــــْزداُد ف ـــــْم وُع

الـــَجـــهـــاَز ــــلَّ  ــــَم تَ اأالَّ  لــــَك  ــْراأرى  ــَف ــ�ــشَّ ـــِد ال ـــْع حــيــل وبُ ِبــــُقــــْرِب الــرَّ

ــيــُر تَــ�ــشِ ــــــاذا  م تـَــــتَـــــَدبَّـــــَر  ـــْرواأْن  ـــَك ـــِف اإلـــــيـــــِه َفــــتُــــْعــــِمــــُل فـــيـــه ال

ـــروِر ـــُغ ال ــــــداِر  ِب ــفَّ  ــِخ ــتَ ــشْ ــ� ت الُكبَْر]61/اأ[واأْن  ـــدى  الإح ــتَــِعــدَّ  تـَـ�ــشْ واأْن 

والـــَقـــَذى االأَذى  داُر  اُر  الــــــدَّ ــــَرْرِهــــَي  ــــَغ ال وداُر  الــــَفــــنــــاِء  وداُر 

ــا ــره ــي ــَذاِف ــَح ِب ــا  ــه ــتَ ــْل ِن ـــــْو  ولَ ـــْر20(  ـــَوَط ــصِ مــنــهــا ال ــ� ــْق ـــتَّ ولـَــــْم تَ ـــُم لَ

ـــْد َدَرَجــــــــــْت قــبــلــنــا ـــق ـــْرلـَـــَعــــْمــــري ل ـــبَ ـــعـــت ـــُم ُم ـــه ـــي ـــا ف ـــن ُقـــــــــــُروٌن ل

الم�شيِب ـــَد  ـــْع اأبَ ــري  ــْع ــشِ � ــَت  ــي ل ــا  ــي )3)َف تَْنتَِظْر  غائٍب  ــْن  ِم الــمــوِت  �ِشوى 

ر. الل�سان: )ري�س).  )1)  يري�س ويبري: اأي ينفع وي�سر، يقال: فالن ل يري�س ول يبري؛ اأي: ل ينفع ول ي�سُ

)2)  في الدي�ان: »… كاأ�َس الَفَنا …«. 

)3)  في الدي�ان: »… غائب ُينتظر«. 
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ـــي ُحـــفـــرٍة ــــْرَت ف ــــْد �ــــشِ ــــَك ق ــــاأنَّ )1)ك ـــَدْر  ـــَم وال ــرى  ــثَّ ال عليَك  ــاَر  ــش و�

ــى على ــجَّ تُــ�ــشَ ـــاً  ـــوم ي ـــ�ـــصَ  ـــْن تَ ـــال  )2)ف ـَفــْر  الــنَـّ ـــــاِب  ِرق فــــوَق  ــرَك  ــري ــش �

ــتــى ــَف الْ فـــــاإنَّ  ـــــذاَك  ِل ْم  ــــــدِّ وَق ـــــــَذْر25(  يَ مـــــا  ال  ُم  يـُــــــَقـــــــدِّ مـــــا  ــــــُه  ل

ــى ـــً ــن ِغ ــــْن  م ـــعـــٍة  �ـــشَ ذا  ــــُك  ي ــْر )3)وَمــــــْن  ــَق ــتَ ــْح يُ ــْر  ــِق ــتَ ــْف يَ ــــْن  ــْم وَم ــظَّ ــَع يُ

ٍة ِغــــــرَّ ذا  هــــِر  بــــالــــدَّ كــــــاَن  ــدي َخــبَــْر )4)ومــــــْن  ــن هـــِر ِع ــــاإنَّ ِمـــَن الـــدَّ ف

ـــِرُب اأمـــثـــالَـــُه ـــشْ ـــ� هــــَر يَ ــــدَّ )5)تَـــــرى ال الـــِعـــبـَــْر  ــــُروَف  ــا �ــــشُ ــن ــري ــا ويُ ــن لَ

ـــــرًة ـــــْث ـــــــُه َع ـــــال تَــــــاأَمــــــنَــــــنَّ ل ـــــْد َعـــثَـــْرف ــــِه َق ـــٍم ب ـــري ـــــْن ك َفــــَكــــْم ِم

ــَرا تَ ــى  َحــتّ ــرِء  ــم ال على  ــوُل  ــُج يَ ـــَكـــَدْر30(  ال ــاِء  ــف ــشَّ ــ� ال ــَد  ــع ب ــرُب  ــش ــ� يَ ُه 

ــَر الـــُخـــَطـــا ــي ــش ــ� ــــى تَــــــــراُه ق ــــتَّ ــْروَح ــَظ ــنَّ ــَل ال ــي ــِل ، َك ــصِ ــو� ــه ــنُّ ـــيَء ال ـــِط بَ

ـــــوَل الــَحــيــاِة ــــُل ُط مِّ ـــــا َمــــْن يُــــوؤَ ـــَرْراأيَ ـــاِة عــلــيــِه �ـــشَ ـــي ـــح وُطـــــــوُل ال

باُب ال�شَّ ـــاَن  وب ــْرَت  ــِب َك مــا  اإذا  ]61/ب[33(  الِكبَْر  بعَد  الَعْي�ِص  في  خيَر  فال 

• • •

166
]مجزوء الّرمل[ وقال)6): 

ـــــْر ـــــكَّ ـــــف ـــــتَ نَ ال  ــــــا  ــــــن لَ ـــْرَمــــــــــا  ـــــــَن َقـــْيـــ�ـــشَ ـــرى اأي ــــــــَن ِكـــ�ـــشْ اأيْ

الْـــَمـــا جـــمـــع  ]قد[  َمــــــْن  ــــْراأيــــــــَن  ـــــ ــــثَ ــــاأْك ف الـــــــَمـــــــاِل  مـــــــَع  َل 

)1)  الَمَدر: قطع الطين الياب�س. 

)2)  في الأ�سل: »ت�سّجى عليه«، وفي الدي�ان: »… رقاب الب�سر«. 

)3)  في الدي�ان: »… في الِغنى …«. 

)4)  في الدي�ان: »ومن يك … فاإّني من الّدهر …«. 

)5)  في الدي�ان: »ترى الدهر …«. 

)6)  الدي�ان: 163. 
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ــــي ــــاِم ــــ�ــــشَ ـــــــان يُ نـــــيـــــا ويـَــــْفـــــَخـــــْراأيـــــــــــَن مــــــن ك ِبـــــِغـــــنـَــــى الـــــدُّ

ــــيٍء ــــشَ � اأيُّ  ــــري  ــــْع ــــشِ � ــــَت  ــــي )1)ل اأنْــــــُظــــــْر  ـــُه  ـــن م ــــيٍء  �ــــش ـــَد  ـــع ب

ــي ــن ــف يُ هـــــَر  الـــــدَّ ــــــــُت  راأي قــــد  ـــْر5(  ـــِد َمـــْعـــ�ـــشَ ـــع ــــــْن ب ــــراً ِم َمــــْعــــ�ــــشَ

ـــاٍر ـــشَ ـــ� يَ ذو  يــبــقــى  ـــ�ـــصَ  ـــي ل ـــْر6(  ـــشِ ـــ� ـــْع ُم كــــــــاَن  َمــــــــْن  وال  ال 

• • •

167
]المديد[ وقال)2): 

ــــَل َمـــــْن كـــــاَن َحـــيـّــاً ـــْم َو�ــــشْ ـــِن ـــتَ ـــَرااْغ ـــْج َفــَكــفــى بـــالـــمـــوِت نَــــاأيــــاً وَه

َزاداً اهلِل  اإلـــــى  الـــمـــاَل  ــــِل  ــــع ــَراواْج ــشْ ــ� ــاً وِج ــق ــري ــا َط ــي ن ــدُّ واْجـــَعـــِل ال

يَــقــيــنــاً َحـــّقـــاً  ـــاجـــُر  ـــتَّ ال ــمـــا  اإنَـّ ـــــــَرا3(  تَــــاِجــــٌر يـــربـــُح َحــــْمــــداً واأْج

• • •

168
]مجزوء الوافر[ وقال)3): 

ــــُر ــــشَ ــــ� ــــبَ ال ـــــــا  ـــــــه اأيُّ ــــــا  ي ـــــوِت ُمـــْعـــتَـــبَـــُراأال  ـــــم لــــكــــْم فــــي ال

ا ـــــــــوَّ ــــــنــــــي  َح ـــــــا ب ـــــــــــــــٍر ي ـــَقـــُرالأْم �ـــشَ ـــْم  ـــك ل ـــْت  ـــبَ ـــشِ ـــ� نُ مــــا  َء  

ـــا ـــنَ ـــتَ ـــاي ــــــمــــــوُت غ ـــــصَ ال ـــــ� ـــــي ــــــَذُراألَ ــــــَح فــــــاأيــــــَن الــــــخــــــوُف وال

ـــي ـــق ـــْب يُ ال  ــــــمــــــوَت  ال ـــــــــــُت  )4)راأي يـَــــــــــَذُر  وال  ـــــــــٍد  اأح عـــلـــى 

ر«.  )1)  في الدي�ان: »… يعد �سيٍء اأتَنظَّ

)2)  الدي�ان: 163. 

)3)  الدي�ان: 164 – 165. 

)4)  اقتبا�س من ق�له تعالى من �س�رة المدثر 27 و 28: {  } 
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االآَجــــــا ــــــقــــــاُرِب   تَ ــــثِّ  ــــَح ِل ـــُر5(  ـــَم ـــَق وال ــُص  ــ� ــم ــشَّ ــ� ال ـــري  ـــج تَ ِل 

ــــ ـــشْ ـــ� تَ ــــــــــاذا   م اهللُ   ]62/اأ[تــــعــــالــــى  ــــُر  ــــيَ ــــِغ وال االأيـّـــــــــاُم  ـــــنـَـــُع 

ـــى عــــلــــى الـــــَحـــــَدثـَــــا ـــق ـــب )1)ومـــــــا ي ـــــُر  ِكـــــبَ وال  ــــَغــــٌر  �ــــشِ ال  ِن 

ـــا ـــنَ ـــــُرومــــــا يَــــْنــــَفــــكُّ نَــــْعــــ�ــــصُ  َج ـــــَف نَ بــــــه  يـَـــمــــ�ــــشــــي  َزٍة   

ـــــــــــُت عــــ�ــــشــــاكــــَر الــــَمــــوتــــى ــــُرراأي ــــبَ ــــِع ــــَي ال ــــن ــــي ــــَع ـــــــاَج ِل ـــــــَه َف

ـــ ــي ِف عـــلـــيـــهـــْم  ــــا  م َمـــــَحـــــلٌّ  ـــــُر10(  ـــــَج ُح وال  اأْرديـــــــــــــــــٌة  ـــــــــِه 

ــا ــه ــي ـــــوُف بــــيــــوِتــــِهــــْم ف ـــــُق ـــــشُ ـــــُن والــــــَمــــــَدُر � ـــــْب ـــــلِّ ُهــــــنــــــاَك ال

ـــــوا ـــــاب ـــــــمــــــــا غ ــــرواُعــــــــــــــــراٌة ُربَـّ ــــا َحــــ�ــــشَ ــــم ــــالَ وكـــــانـــــوا َط

ــــــــوا ـــــا راُح ـــــَم ـــــالَ ـــــُرواوكـــــــانُـــــــوا َط ـــــَك ـــــتَ اِت وابْ اإلـــــــى الـــــــلَّـــــــذَّ

ــــْم ــــِه حـــــيـــــُل ِب ــــْد َجـــــــدَّ الـــــرَّ ــــق ـــُرف ـــَف ـــشَّ ـــ� ـــــــَو ال ــــٍر ُه ــــَف ــــشَ ـــــــى � اإل

ِبـــَمـــْنـــزلـــٍة ـــَحـــوا  اأ�ـــشْ ـــــْد  وق  )15(2( ــــُر  ــــَخــــبَ ال ُدونــــهــــا  ــــــُم  يـُـــــَرجَّ

ــــــروا ـــــا اأ�ــــــشِ ـــــَم ـــــالَ )3)وكــــــانــــــوا َط بَـــــِطـــــروا  ـــمـــا  طـــال وكـــــانـــــوا 

ــــْم ــــُه ــــازلُ ــــن اأثـَــــــــــــُروقـــــــد َخـــــــِربَـــــــْت م وال  َعــــــــيــــــــٌن  فــــــــال 

ـــــُرو ـــــْغ ـــــَم ــــــا ال ــــــه ـــــر اأيُّ ـــــكَّ ـــــَف الــــِفــــَكــــُرتَ ـــــَك  ـــــوتُ ـــــُف تَ ــــَل  ــــب ق ُر 

ــــ ـــْم ـــظَّ ـــــــــْن  َع ـــَع َم ـــي ـــم ـــُرفـــــــــاإنَّ ج ـــَق ـــتَ ـــح ـــــمـــــوِت ُم ـــد ال ـــن ـــــــَت ع

ـــا ـــي نْ ـــدُّ ـــال ب تَــــْغــــتَــــرَّ  وال   )20(4( ــــــــــَرُر  َغ ـــا  ـــه ـــَع ـــي ـــم َج فـــــــــاإنَّ 

ــــــروِر بــهــا ــــــُغ ــــــــْل ِلـــــــــَذوي ال ]62/ب[وُق ـــظـــروا  ـــت انْ اأال  ـــــُم  ـــــَدُك ُرَوي

)1)  الحدثان: حدثان الدهر وهي ن�ائبه وح�ادثه. 

م: تكلَّم بالّظّن.  )2)  َرجَّ

)3)  الأ�سر: البطر والمرح. 

)4)  الَغَرر: الهالك. 
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ـــا ـــع ـــي ـــِم ــــــِة  ال ــــــاي ــــى غ ــــش ــــ� ــــاأْق ــــُرف ــــَف ــــُح ال بَــــْيــــنــــنــــا  ِفــــيــــمــــا  ِد 

ـــــا االأيَّ ُف   ــــرُّ تَــــ�ــــشَ َكـــــــذاَك  ـــــَدُر23(  ـــــَك وال ـــُو  ـــْف ـــشَّ ـــ� ال فــيــهــا  ِم  

• • •

169
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

االأمــــــــــــوِر عــــــاقــــــبــــــُة     ِ ــــــــوِر هلِلَّ ــــٍر  َذُك ــــِب ــــتَ ــــْع ــــُم ـــــى  ِل ُطـــــوب

ــــــٍب ــــــراِق ـــــــُكـــــــلِّ  ُم ــــــى  ِل ــــــوب ــــــوِر)2)ُط ــــــُك ــــــشَ � اٍب  اأوَّ هلِل 

ـــــٍر ـــــكِّ ـــــَف ـــــــلِّ ُم ـــــــُك ــــــى ِل ــــــوب ـــوِر ُط ـــبُ ـــشَ ـــٍب � ـــشِ ـــ� ـــتَ ـــْح ـــــلِّ ُم ـــــُك وِل

اأْر ـــــــــَن   اأي ــــــِك  ــــــَح َويْ داُر  ــــا  ـــوِر ي ــــــاُب الــــَمــــدائــــِن والـــُقـــ�ـــشُ ب

ــــا ــــن ــــَرْرِت َغ و   ــْيـــِتـــنـــا   َمـــنَـّ ــــــُروِر 5(  ــــــُغ ال اأربــــــــــــاِب  داَر  يـــــا 

ــــ ـــي ـــم ـــَج قــــــَة الْ ـــــا ُمــــــَفــــــرِّ ــــروِربـــــــْل ي ـــَة الــــ�ــــشُّ ـــش ـــ� ـــغِّ ـــنَ ـــــا ُم ـــــِع وي ـ

لــــــوا ـــــــن تـَـــــبـَـــــدَّ ـــــــذي ــــــــــــَن الَّ وُدوِر اأي بـــــاأفـــــنـــــيـــــٍة   ـــــــراً  ـــــــَف ُح

ــــ ـــْي بَ َفــــِحــــيــــَل  الــــقــــبــــوَر  ــا والـــــَمـــــُزوِر ُزْرُت  ــه ــي ْوِر ف ــــــــــزَّ ـــــَن ال ـ

ـــاً ـــي ـــشِ ـــا� ــــــــَك ن ـــــا لَ )3)اأاأَُخـــــــــــــــيَّ م ــــــــوِر  االأُم ـــي  ف ـــِن  ـــغـــابُ ـــتَّ ال يـــــوَم 

وا ــرَّ ـــ ــال ب ــــَرَك  ــــْم ُع ـــَت  ـــْي ـــنَ اأْف ـــكـــوِر10(  ـــبُ وال ـــِب  ـــالع ـــَم ال ـــــى  اإل ِح   

ـــْو ــــــــَدٍع تُـــ�ـــشَ ــــــْن ُخ ــــــَت ِم ــــــْن دوِر)4)واأِم ال�شُّ فــي  ــاو�ــُص  ــَو�ــش ال ِوُرهــــا 

)1)  الدي�ان: 165 – 167. 

اب: التَّائب.  اب ..«. الأوَّ )2)  في الدي�ان: ».. ولكلِّ اأوَّ

)3)  ي�م التغابن: ي�م البعث. 

)4)  زاد في الدي�ان بعد هذا البيت، البيت التالي:

ــــٍة ــــجَّ ــــَك اأعـــــظـــــم ُح ــــي ــــل ــــروِروع ــــغ ـــــدُّ ِمـــــن ال ـــــِع فـــيـــمـــا ُت

Ehtibal_Book.indb   170 12/9/09   3:26 PM



171

ــــو ــــُع يَ ال  ــــــــَك  ــــــــْرَف َط ]63/اأ[ولــــــعــــــلَّ  هــوِر  لــلــدُّ ــُع  ــم ــْج تَ ـــــَت  واأن ُد 

ـــــُكـــــلِّ ذي ِل ــــــاَن  م ــــــزَّ ال ــــــــــصَ  ـــــوِر ِاْر� ـــــُخ ـــــاٍل َف ـــــت ـــــخ ـــــــــــَرٍح وُم َم

ـــُم َظــــْهــــَرُه ـــشِ ـــ� ـــْق ــــْوَف تَ ــــ�ــــشَ ــــَل ــهــوِر َف ـــــــدى الــــَقــــوا�ــــشــــِم لــلــظُّ اإح

ـــَحـــوا ال ــــــْن   ِم ــــنَّ  ــــنَ ــــاأَم تَ ال  ـــوِر 15(  ـــثُ ـــَع ال هـــــِر  الـــــدَّ َعـــــْثـــــرَة  ِدِث 

ـــ ــي ِف ِزيـــــــــَد   ُعــــــْمــــــَرَك  اأنَّ  ــــــْو  النُّ�ُشوِر)1)لَ ــــاِر  ــــم اأْع ــُع  ــي ــم ج ـــــِه 

الـــَحـــديــــ ُزبـَـــــــِر  ِمــــــْن  ــــَت  ــــْن ُك خوِر)2)اأو  ال�شُّ ــمِّ  ــشُ � ـــْن  ِم ــَت  ــن وك ــــِد 

ــــ ـــاأْع ب ـــمـــاً    ـــ�ـــشِ ـــتَ ـــْع ُم ــــَت  ــــْن ُك الـــبـُــُحـــوِر اأو  ـــِج  ـــَج لُ اأْو  ـــح  ي ـــرِّ ال ـــَلــى 

الـــْد َدوائــــــُر  ــَك  ــي عــل الأتَــــــْت  ـــوِر 19(  ـــه ـــشُّ ـــ� اُت ال ـــــــــــــرَّ ُدنـــــيـــــا وَك
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170
]المن�صرح[ وقال)3): 

ــِر  ــبَ ــوِر مـــن َخ ــب ــق ــَد اأهـــــِل ال ــن ــــْل ع اأثَــــِر َه ـــٍن وال  ـــْي َع ِمــــْن  مـــا  ـــهـــاَت  ـــْي َه

ــديــِق وَمــا ـــَع الـــمـــوَت لــلــ�ــشَّ ـــَط ــا مـــَن الـــَكـــَدِر مــا اأْق ــي ن ــدُّ ــَو ال ــْف ــشَ ـــــرَب � اأْق

ــى لــــُه فــــاإذا ــَع ــشْ ــ� ــمــا يُ ــي ــــْرُت ف ــــكَّ ــــــَرِر)4)َف ــُه عــلــى َغ ــن ــُن جــمــيــعــاً م ــح ن

ـــــ واأبْ ـــْرُت  ـــبَ ـــتَ واْع ـــْرُت  ـــكَّ ـــَف تَ ــِر واإْن  ــبَ ــتَ ــْع ُم داِر  فـــي  ـــي  ـــاإنِّ ف ـــْرُت  ــــ�ـــشَ

ال�ْشـ ــُه  بَ ــرَّ َق منذ  التِّيِه  �شاحَب  يا  الِفَكِر)5)5(  ـــِة  ـــلَّ ِق ـــْن  م ـــذا  ه ـُــْلــطــاُن 

�ر ُلقمان.  )1)  عرفت الن�س�ر بط�ل اأعمارها، ومنها لبد اآخُر ُن�سُ

)2)  ُزبرة الحديد: القطعة ال�سخمة منه. جاء في �س�رة الكهف 96: {

.{         

)3)  الدي�ان: 167. 

)4)  في الدي�ان: »… فيما َن�سعى له …«. 

لف والِكْبر.  )5)  التِّيه: ال�سَّ
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ــْز ال ــالَم على  ــ�ــشَّ ال تـَــْرِجـــُع  ال  ـــَك  لَ ـــِر مــا  ـــَظ ـــنَّ ال ِبــــَطــــْرَفــــِة  اإالَّ  اِر  ُزوَّ

ــٍر ــشَ ــ� ـــــْن بَ ـــُل هــــذا واأنـــــــَت ِم ـــَع ـــْف ]63/ب[تَ البَ�َشِر  �ِشوى  ِمْن  ُكْنَت  لو  فكيَف 

واإْن ـــاِر  ـــب ـــُغ ال ِمـــــَن  اإالَّ  اأنـــــَت  ـــا  ــِر م ــَط ـــي َخ ــَت فــي اإْمــــــَرٍة وف ــْح ــب ــشْ اأ�

ـــُه ل �ــــشــــريــــَك  ال  هلِل  ــــَدِر الــــُمــــْلــــُك  ــُه عــلــى َق ــن ــا م ــاي ــ�ــشَ ــَق ـــْجـــري ال تَ

َمــا ـَر  يُــَغــيِـّ اأْن  اهللَ  ــــــَدَر  اأْق مــا  ـــُكـــْن عــلــى َحــــَذِر 10(  ــبَــْحــَت فــيــه َف اأ�ــشْ

بالْـ يَْلَعْبَن  ـــاَم  االأيَّ بــاأنَّ  ــْم  ــَل واْع ِغـــيـَــِر 11(  ُذو  ــــاَن  م ــــزَّ ال واأنَّ  ــــْرِء  ــــَم ـ
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171
]الب�صيط[ وقال)1): 

َحـــَذري ال  ــروِه  ــْك ــَم ال ِمـــَن  يُنجي  الَقَدِر)2)اهللُ  فــي  ُخــطَّ  ــرٍّ  و�ــشَ خيٍر  وُكـــلُّ 

ــا قــد يـُــحـــاِذُرُه ــمَّ ــرُء ِم ــم ــَلــُم ال بالَحـَذِر قــد يَــ�ــشْ الــَمــكــروِه  اإلــى  يَ�شيُر  وقــْد 

ــِه ــِت ــُروؤي ــروٌف ِب ــع ــِر الــبــاِطــُل الــَمــْحــ�ــُص َم ــبَ ــِع ـــَرُف بــاالأمــثــاِل وال ـــْع والــحــقُّ يُ

�شاِهُدُه الَعْقِل  في  يُْثِبتُُه  والَغْيُب  ـــْن اأثَـــِر 4(  ــٍن وِم ــْي ــْن َع ــُع م ــم ــُم اأج ــْل ــِع وال

• • •

172
]الطويل[ وقال)3): 

تـَـْنــُظــُر ــا�ــُص  ــنَّ ال ــْخــِطــُئ  يُ فيما  ـــتُـــَك  يَــْقــُطــُرراأيْ الخطيئِة  ـــاِء  م ــن  م ـــَك  ـــشُ وراأ�

ــَورى ال عــِن  البيوِت  ــدراِن  ــُج ِب ــُعــُرتَـــوارى  تـَـ�ــشْ كــنــَت  ــو  ل اهلِل  ــِن  ــْي ــَع ِب ــــَت  واأن

)1)  الدي�ان: 168. 

)2)  في الدي�ان: »… بالَقَدِر …«. 

)3)  الدي�ان: 168 – 170. 
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بها يَنظُروا  اأْن  النَّا�ِص  عيوَن  ينظُروتخ�شى  واهللُ  اهلِل    عــيــَن  ــْخــ�ــَص  تَ ولـَـــْم 

ُه ــرَّ ــشَ � ــد كــفــى اهللُ  قــبــيــٍح ق ــُروَكــــْم مـــْن  ــتُ ــشْ ــ� ويَ ــَح  ــي ــب ــق ال ــو  ــف ــْع يَ ـــــه  اإنَّ اأال 

الُهدى مَن  اأموٍر  عْن  تَعامى  َكْم  اإلى  ]64/اأ[5(  ُر  تُْب�شِ بَك  الهوى  َمــرَّ  اإذا  ــَت  واأن

ــُه ُدونَ اأْحــَجــْمــَت  �ْشُد  الرُّ َدعــاَك  ما  ــا قــــاَدَك الــَغــيُّ تَــْبــُدُراإذا  ـــى م واأنــــَت اإل

ــكــُر مــنــَك ِبــِنــْعــَمــٍة ــقــوُم الــ�ــشُّ تَ�ْشُكُرولــيــ�ــَص ي كنَت  اإْن  كُر  ال�شُّ عليَك  ولكْن 

ى َم�شَ كما  اإالَّ  ـــاأِت  ي لَــْم  مــا  ُكــلُّ  ــا  )1)وم تذُكُر  كنَت  اإْن  اِت  اللَّذَّ في  اللَّهو  مَن 

ــٍة ــرح َف ــَد  ــع ب تَـــْرحـــٌة  اإالَّ  ــــَي  ِه ويَــْكــُدُرومـــا  فو  يَ�شْ هــِر  الــدَّ ــْرُب  �ــشِ كذلك 

اأنَّــُه ــْدِر  يَ ــْم  لَ الُمْغتَرَّ  الفتى  ــاأنَّ  ك ــُر10(  ــُك ــْب ـــــروُح عــلــيــه الـــحـــادثـــاُت وتَ تَ

ــٌب ــُو غــاِل ــه ــلَّ ــَت وال ــــا كــن َك اأمَّ ــهــُو مــنــَك َفــيَــْكــثُــُراأِجــــــدَّ ــــا الــ�ــشَّ عــلــيــَك واأمَّ

ــْم ــه ــالِت ــَف ــا فــفــي َغ ــي ن ــدُّ ــنــو ال ـــــا ب ـــْجـــُزُرواأمَّ ــري وتَ ــْف ــتَ ــا َف ــي ن ــدُّ ـــُد ال ـــــا ي واأمَّ

ــٌت ــيِّ ــَم َف فيها  ــصِ  ــا� ــنَّ ال جــمــيــُع  ـــــا  ــُرواأمَّ ــشُ ــ� ــْق ــــــااًل تَــــُطــــوُل وتَ ـــكـــنَّ اآج ول

ح�شْرتَها قــد  ــرٍة  ــْب ِع مــْن  وَكـــْم  ــْوَت  ــَه ُرلَ تح�شُ ــَن  ــي ح ــٌب  ــائ غ عــنــهــا  كـــاأنَّـــك 

ٌف تَْلقاَك عا�شِ يُح  الُمنى والرِّ تََمنَّى   )15(2( ــُر  ــُح اأبْ وتحتَك  اأمــــواٌج  ــَك  ــوَق وف

ــُه ــتَ ــْن ــِب ـــْد ُغ ــوُن مــا ق ــب ــغ ـــــْم تـَـــَر يــا م ــُجــُراألَ ــْت تَ ـــَك  اأنَـّ ذاَك  ــي  ف تـــرى  واأنــــَت 

ُغِبْنتَها حتّى  اعاِت  ال�شَّ عــِن  ـــُهـــُرُخــدْعــَت  ــــَك اأيــــــاٌم ِقــ�ــشــاٌر واأ�ـــشْ تْ ــــرَّ وَغ

ــتَــنــي ـــِرَك تَــْب ـــْي ـــَغ ــا ِل ــي ن ــدُّ ــا بـــانـــَي ال ــي ــُرف ــُم ــْع ـــَغـــيـــْرَك تَ ــا ِل ــي ن ــدُّ ـــا عــامــَر ال وي

عنَدُه والِبرُّ  ْبُر  ال�شَّ اإالَّ  لََك  وما   )19(3( ـــُر  وتـَــَفـــكُّ ثــاقــٌب  اْعــتــبــاٌر  واإالَّ 

• • •
)1)  في الدي�ان: »… ما لم تاأِت …«. 

)2)  في الدي�ان: »… تلقاك عا�سفًا …«. 

ة …«.  )3)  في الدي�ان: »… والبّر ُعدَّ
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173
]الخفيف[ وقال)1): ]64/ب[ 

اأْدري لــ�ــشــُت  ــي  ــن ــاإنَّ ف ــري  ــْع ــشِ � ــيــَت  ُعـــْمـــريل اآِخــــــَر  ــــوُن  ــــُك يَ يـــــوٍم  اأيَّ 

ــــالِد تـُــْقـــبَـــ�ـــصُ ُروحــــي ــــِب ـــريوبــــــاأيِّ ال ـــْب ـــُر َق ـــَف ـــح ـــاِع يُ ـــق ـــِب ـــــــاأيِّ ال وب

• • •

174
]الطويل[ وقال)2): 

ـــــُروِر ُغ َمــــتَــــاُع  نـــيـــا  الـــدُّ ـــا  ـــم اإنَّ ـــــــُدوِر)3)اأال  وُح ًة  ـــــرَّ َم ــُعــوٍد  �ــشُ وداُر 

ـــيـــوٍم مـــا اأَخـــــــْذُت تـــاأُهـــبَّـــاً ـــي ب ـــاأنِّ ـــُه فــي َرواِحــــــي عــاجــاًل وبُــكــوريك ل

تـَــَزْل لـَــْم  الــحــوادَث  اأنَّ  ِعــْبــَرًة  ــوِركفى  ــبُ ــِك اأْهـــــَل ُق ــْل ــُم ــــَل ال ــُر اأه ــيِّ ــ�ــشَ تُ

َحــ�ــشــْرتـُـُه ـــْد  َق ــٍت  ــيِّ َم ــْن  م َكـــْم  ــوريخليليَّ  ــش ــ� ــُح ــــْم اأنـــتـــفـــْع ِب ــي لَ ــن ــنَّ ــك ول

ِعْبَرًة عا�َص  ما  نُّ  ال�شِّ ــِزْدُه  تَ لَْم  وَمْن  ِبنُوِر)4)5(  ي�شتَنير  ال  ــــذي  الَّ َفـــــذاَك 

ـــٍة ـــنَّ ـــــــاِم ِلـــيـــَن اأِع ـــَن االأيَّ ـــُت م ـــْب ــوِراأ�ـــشَ ــه ـــَن ُظ ـــي ــا َرْكــ�ــشــاً وِل ــه ــتُ ــري ــاأْج ف

الأَْهِلها �ُشُروٌر  نيا  الدُّ في  داَم  متى  ـــُروِر7(   ـــاً ِبـــ�ـــشُ ـــق ـــــِبــَح مــنــهــا واث فــاأُ�ــشْ

• • •

)1)  الدي�ان: 170. 

)2)  الدي�ان: 170 – 171. 

)3)  حدور: انحدار. وفي البيت اقتبا�س من ق�له تعالى في �س�رتي اآل عمران 185 والحديد 20 : {

.{          

)4)  في الدي�ان: »… لم يزده …«. 
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175
]الكامل[ وقال)1): 

ـــًــى ــن ِغ اأفـــــــاَد  واإْن  ــل  ــي ــخ ــب ال ـــِراإنَّ  ـــْق ـــَف ــه َمــــَخــــايــــَل ال ــي ــل ــــرى ع ــــتَ لَ

ــٍة ــَع ــشَ � ـــلِّ ذي  ـــُك ب ـــيُّ   ـــِن ـــَغ ال ــَص  ــ� ــي ــْدِرل ــشَّ ــ� ــِع ال ــش ــوا� ــي الـــمـــاِل لــيــ�ــَص ب ف

ــَعــْت ــُر اْمــــرٍئ َو�ــشَ ــي َفــاتــنــي َخ مــا  ــْكــِر3(  ـــــَة الــ�ــشُّ ـــــوؤون ـــــــداُه َم ــي يَ َعـــنِـّ

• • •

176
]الكامل[ وقال)2): 

ـــِر ْك ـــذِّ ـــــــْر مــــعــــاَدَك اأفـــ�ـــشـــَل ال ــِر اْذُك ــشْ ــ� ــَح ال ــــوَم �ــشــبــيــحــِة  ي تَــْنــ�ــصَ  ال 

ـــبَـــروا ـــى �ـــشَ ـــالأل ـــِة ل ـــرام ـــك ـــــوَم ال ــِر ي ــْب ــشَّ ــ� والـــخـــيـــُر عـــنـــَد عـــواقـــَب ال

ـــهـــْم ــــا تـــلـــتـــذُّ اأنـــفـــ�ـــشُ ــــــلِّ م ــــي ُك تجري)3)ف تــحــتــهــْم  ـــْن  م ـــْم  ـــاُرُه ـــه اأنَ

ـــعـــٍة نـــيـــا بـــوا�ـــشِ ـــــــــــيَّ مــــا الـــدُّ دِر)4)اأاأَُخ ال�شَّ في  منَك  تََجْلَجُل  ِلُمنـًى 

ــٍب ــَع تَ ــــى  اإل ـــٍر  ـــيَ ِغ ـــْن  م ـــاُح  ـــرت ت َفْقِر)5)5(  ـــــى  اإل َفــــْقــــٍر  ــــْن  م ــــرُّ  ــــِف وتَ

ــاً ــتــِمــ�ــش ــْل ـــمـــاآِن ُم ـــَت كـــالـــظَّ ـــْق ـــِف الَقْفِر)6)وَط يـــمـــومـــِة  الـــدَّ فـــي  ـــــالآِل  ل

ــــاأَخــــِذِه ــغــي الـــَخـــال�ـــصَ ِبـــَغـــْيـــِر َم ــب ــِر تَ ــ�ــشْ ــُع ــال ب ــِر  الــيُــ�ــشْ َرْوَح  ِلـــتـــنـــاَل 

ــاً ــب ــِع ــى لَ ــن ــِغ ـــِب ال ـــَل ــــْرَت فـــي َط ـــِر اأكــــثَ ْه ـــدَّ ال ــــِن  َع ــى  ــش ــْر� تَ اأْن  ـــاَك  ـــن وِغ

)1)  الدي�ان: 171. 

)2)  الدي�ان: 172. 

)3)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة البقرة 25 : {  }. 

)4)  في الدي�ان: »… لمنى تلجلج في �سدري«. 

)5)  في الدي�ان: »… ترتاح من ِعبر اإلى �َسَعٍة …«. 

)6)  الآل: ال�سراب، الديم�مة: ال�سحراء والمفازة. 
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ــُه ــبُ كــا�ــشِ اأنـــــَت  مــــاٍل  ـــُر  ولَـــَخـــْي ُذْخــــــِر 9(  مـــــْن  اهلِل  ــــَد  ــــْن ِع كــــــاَن  مــــا 

• • •

177
]ال�صريع[ وقال)1): 

االأمـــــــوْر تـَــ�ـــشـــيـــُر  اهلِل  ــــــى  اإل ُغـــــُروْراأال  اإالَّ  ُدنــــيــــاَي  ـــا  ي اأنـــــِت  ـــا  م

ــُه َعــْيــ�ــشُ ـــــُه  لَ ــفــو  ــ�ــش ي ــــــــراأً  اْم ـــوْراإنَّ  ـــبُ ـــُق ــــنُّ ال ــــِج ــــا تُ لـَـــَغــــافــــٌل َعــــمَّ

ــا ــه ــانُ ــكَّ ــشُ )2)نـــحـــُن بَـــنـــو االأر�ـــــــصِ و� ــْر  ــي ــ�ــش نَ ــا واإلــيــهــا  ــن ــْق ــل ُخ مــنــهــا 

ــُه ل ــــداً  ــــْب َع ـــيـــُت  ـــ�ـــشَ اأْم ــــــذي  والَّ )3)ال  ــروْر  ــشُ � ــيٍّ  ــَح ِل نــيــا  الــدُّ فــي  داَم  مــا 

على ــ�ــٌص  ــري َح ــــَت  اأن مــتــى  ــى  ــتَّ َح ــيــْر5(  ــُه الــيَــ�ــشِ ــن ــَك م ــي ــِف ــْك ــِر  مـــا يَ ــي ــث ك

بــِه ـــْع  ــــ ـــنَ ـــاْق ف اهللَ  ـــــَت  ـــــَرْف َع ــيــْراإذا  ــُل الــَكــِث ــزي ــج ـــَدَك الــحــظُّ ال ـــْن ـــِع َف

ـــبـــحـــانَـــُه و�ـــشُ اهللُ  تـَـــــبــــــاَرَك  ــْر7(  ــي ــق ــَف ال ـــــــَذاَك  َف اهللَ  َجـــِهـــَل  َمـــــْن 
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178
]مخلع الب�صيط[ وقال)4): 

ــــــْر ــــــبَ واأْك ـــــــــداً  يَ اأْعـــــلـــــى  ْراهللُ  ـــــــدَّ ـــى وَق ـــشَ ـــ� ــــقُّ ِفـــيـــمـــا َق ــــح وال

ـــى ـــنَّ ـــَم ــــا تَ ولــــيــــ�ــــصَ لــــلــــمــــرِء مـــــا تـَـــَخــــيَّــــْرولـــيـــ�ـــصَ ِلـــــْلـــــَمـــــرِء م

ــَك االأمــــــــوَر واْعــــَلــــْم ــي ــل ْن ع ــــَدْرَهـــــــوِّ ــــشْ ــــ� وَم ـــــــــــوِرداً  َم ـــهـــا  ل اأنَّ 

)1)  الدي�ان: 172 – 173. 

)2)  في الدي�ان: »… واإليها َنُح�ُر«. 

)3)  في الدي�ان: »… لعبد �سروُر«. 

)4)  الدي�ان: 173 – 174. 
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يـَــومـــاً ـــَت  ـــْب ـــِك نُ ـــا  م اإذا  ـــْر  ـــِب ـــشْ ــَت اأْكــــثـَـــْر )1)وا� ــْم ــِل ــشَ ــــْد � َق فـــــاإنَّ مـــا 

ُمـــجـــاًزى ِنــْعــمــٍة  ذي  ــــلُّ  ُك مـــا  ـــْر5(  ـــَف ـــْك يُ يـــــــزاُل  ال  ُمــــْنــــِعــــٍم  َكــــــْم 

ــــْم ــــاُه ـــا َدَه ـا�ــصِ م ــــصَ لــلــنَـّ ــــوؤ� ـــا بُ ــــا يُـــنـــِكـــروَن ُمـــْنـــَكـــْري ــــاروا وم �ــــشَ

ـــْد ــــــذي َق ــــُب الَّ ــــيَ ـــا اأيُّــــهــــا االأ�ــــشْ ــــــــــــَذْري ــــُه واأنْ ــــبُ ــــْي ــــشَ رُه � ــــــــــــذَّ َح

ــْد ـــــِر  ال ــفــا مـــْن جــمــيــِع اأْم ــا �ــشَ ـــْذ م ْرُخ ــــدَّ ــــَك تَ مــــا  ـــَك  ـــن ع َوَدْع  ُدنــــيــــا 

ــْروالـْــــُطـــــْف ِلــــُكــــلِّ اْمـــــــرٍئ ِبــــِرْفــــٍق ــشَّ ــ� ــيَ ـــا�ـــصِ مـــا تَ ـــنَّ ــــْل ِمــــَن ال ــــبَ واْق

ــــاٍج ُزج ــــْن  ِم ـــمـــرُء  ال ـمــا  فــاإنَـّ ـــْر10(  تَـــَكـــ�ـــشَّ ـــــِه  ب ـــــْق  ـــــَرفَّ تَ ــــــْم  لَ اإْن 

ــى ـــ ــم ــاأْع ف ــــَرٍة  ــــْك ــــشَ � ذي  ـــْروُكـــــــلُّ  ـــشَ ـــ� اأبْ ـــــــــاَق  اأَف مــــا  اإذا  َحــــتَّــــى 

ــــلِّ َطـــــاٍغ ــــُك ـــا ِل ـــاي ـــن ـــَم ـــــــــصَ ال ]66/اأ[ِاْر� ــْر  ــبَّ ــَج تَ ــْن  ــَم ِل الــَمــنــايــا  ــــصَ  واْر�

ــــــاٍت ُرف اأْعـــــُظـــــٍم  ِذي  ُربَّ  ــــا  ـــْري ـــْخـــتَ ـــبَ تَ ـــى  ـــ�ـــشَ َم مــــا  اإذا  كــــــاَن 

ــلِّ َحــيٍّ ــُك ِل ــْغــٌل  �ــشُ ــوِت  ــم ال فــي  ـــْر14(  ـــكَّ ـــَف تَ ِلـــــَمـــــْن  ــــْغــــٍل  �ــــشُ واأيُّ 
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179
]الطويل[ وقال)2): 

ــِر اإلـــى اهلِل ُكـــلُّ االأمـــِر فــي الــَخــْلــِق ُكــلِّــِه االأْم مَن  �شيٌء  المخلوِق  اإلــى  ولي�َص 

ــلَّ ما ــِر ك ه ــدَّ ال مــن  ــْل  ــب اأق لَـــْم  اأنـــا  هِر اإذا  الدَّ على  َعْتبي  طــاَل  منُه  تـَـَكــّرهــُت 

ــُه ــتُ ــف ــى اأِل ــرِّ حــتّ ــ�ــشُّ ــصَّ ال ــ� ْدُت َم ـــوَّ ـــع ْبِر ت ال�شَّ ــى  اإل ــَزاِء  ــَع ال ــوُل  ط واأْحــوَجــنــي 

باالأَذى االأُن�ُص  بــاالأَذى  ْدري  �شَ َع  ْدريوو�شَّ �شَ بــِه  يَ�شيُق  اأحياناً  كنُت  وَقــْد 

)1)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »اإذا ما ركبت ب�ؤ�سًا«. وفي الدي�ان: ».. اإذا ما ُبليت ي�مًا«.

)2)  الدي�ان: 174 – 175. 
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راِجياً النَّا�ِص  مَن  ياأ�شي  و�شيَّرني  اأدري5(  ال  حيُث  مــْن  اهلل  لُْطِف  ِل�ُشرَعِة 

• • •

180
]ال�صريع[ وقال)1): 

ٌة ــــــاٍة فـــلـــهـــا ُمـــــــــدَّ ــــــــُرُكـــــــــلُّ حــــــي ـــــيٍء َفــــــَلــــــُه اآِخ ـــــش وُكـــــــــلُّ �

ـــَدُه ـــْم ــاَن َمـــــْن األـْــَهـــمـــنـــي َح ــح ــب ــشُ واالآِخــــــــُر� ُل  االأوَّ ــــــَو  ُه ـــــــْن  وَم

ـــِكـــِه ـــْل ـــــُم فـــي ُم ائ ـــــدَّ ــــــْن هـــو ال )2)وَم ـــاهـــُر  ـــظَّ الــبــاطــُن وال ـــــْن هـــو  وَم

ــــِه ات ــــذَّ ــــَل هــــــِر ِب ــــَع الــــــدَّ ــــاط ــــا ق ــــــــُري زاِج وال  ــــــــاٍه  ن لـــــــُه  ـــص  ـــ� ـــي ل

دى الـــرَّ ــْهــُم  �ــشَ ــروُر  ــغ َم ــا  ي ــــاَك  اأتَ ـــُر5(  ـــاِه ـــِه ق ـــوت ـــْط ـــشَ والــــمــــوُت فـــي �

َمــا ـــــلِّ  ُك فـــي  ــــَك  ل ــــــي  اإنِّ َربِّ  ]66/ب[يـــا  ــُر  ــاِك ــشَ � ــــٌل  اآِم َعــْبــٌد  ْرَت  َقـــــدَّ

ــٌة ــمَّ َج ـــا  ـــه اإنَّ ـــي  ـــوب ُذن ــْر  ـــ ــِف ــاْغ ف ــُر7(  ــاِت ــشَّ ــ� ــي اإنَّــــــَك ال ــائ ــط ـــْر َخ ـــتُ وا�ـــشْ

• • •

181
]المن�صرح[ وقال)3): 

ـــِرْه ـــبَ ــــْن ِع مــــاُن ِم ـــَك الــــزَّ ـــري ــــاذا يُ ــــــْن ِغــــيـَـــِرْهم ـــاريـــفـــِه وِم ــــــْن تـَــ�ـــشَ وِم

ـــُه ـــاِو�ـــشُ ـــْت َو�ـــشَ ـــاتَ ـــِرْهُطـــوبـــى ِلـــَعـــْبـــٍد م ـــَك ــى ِف ــُه عــل ــشُ ــ� ــف واْقـــتـــ�ـــشـــرْت ن

ـــاُد وَمـــا ـــَع ـــَم ـــُه ال ـــمُّ ـــْن َه ـــَم ــــِرْهُطـــوبـــى ِل ــــبَ َخ مــــن  ـــُه  ـــن ع اهللُ  اأخــــــبـَـــــَرُه 

)1)  الدي�ان: 175. 

)2)  اقتبا�س من ق�له في �س�رة الحديد 3 : {  }. 

)3)  الدي�ان: 177 – 178. 
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ــِخــِط االإلـــَه على ــْن لـَــْم يـُـ�ــشْ ــَم ــي َقــــــَدِرْه )1)ُطــوبــى ِل ــُه ف ــْم ــِه ــتَّ ــــْم يَ حـــاٍل ولَ

تـُـقــًى اإالَّ  ــُد  ــزي ي ال  ــْن  ــَم ِل طــوبــى  ِكــــبَــــِرْه5(  ـــــْن  م يـَـــــــــزداُد  فــيــمــا  هلِل 

ــا ــبَ ــَك نَ راأى  المــــــرٍئ  ــي  ــغ ــب ــْن يَ ــــْد  ـــــَذِرْهق َح ـــْن  م يـــنـــاَم  اأالَّ  ـــِر  ه ـــدَّ ال ِت 

ــَفــا �ــشَ ــــْن  ِم ـــــٌق  ذائ ذاَق  مـــا  ــــَقــــْدِر  ــــَدِرْهِب يَــــُذوُق مــْن َك ــاً  ــوم ِء الــَعــْيــ�ــِص ي

ــتــوَدٍع َجــَدثــاً ـــــَدِرْهَكــــْم مــن عــظــيــٍم ُمــ�ــشْ ـــْد اأْوَقـــــَرتْـــــُه االأُكـــــفُّ ِمــــْن َم ق

ـــِرِه ـــاِك ـــشَ ـــْن َد� ـــمـــوُت م ــــُه ال ــــَرَج )2)اأْخ ُحـــَجـــِرْه  ـــْن  وع َف�شاطيطه  ـــْن  وع

َخَطٍر ذو  القبوِر  في  ثــوى  اإذا  ــْر اإلــــى َخـــَطـــِرْه10(  ـــ ــُظ ــانْ ــــــُزْرُه فــيــهــا ف َف

ـــ ــاَر عــلــى الْ ــه ــنَّ ــا اأ�ـــشـــرَع الــلــيــَل وال ــِرْهم ــ�ــش ـــي ب ــِه وف ــِع ــْم ــشَ اإنـــ�ـــشـــاِن فـــي �

ــِه ــِل ـــ ــشِ ــا� ــف ـــــي  َم ــــاُه  وف ــــط ــــي ُخ ــِرْهوف ـــِرِه وفـــي بَــ�ــشَ ـــْع ـــشَ ـــْم وفـــي � ـــَع نَ

ـــاَل َف فـــيـــِه  ـــكَّ  ـــشَ � ال  اآٍت  ]67/اأ[الــــوقــــُت  ــِرْه  ــشَ ــ� ِق وال  ــِه  ــول ُط اإلـــى  تــنــُظــْر 

ـــا اأحــــٌد ـــن اَم ـــدَّ ـــا ُق ـــنَّ ـــْمـــ�ـــصِ ِم اأثَـــــــِرْهلَـــــْم يَ عــلــى  ـــُه  خـــلـــَف وَمــــــْن  اإالَّ 

ِلـــِكـــْبـــَرِتـــِه ــبــقــى  ي ــٌر  ــي ــب ك فـــال  ـــَغـــِرْه15(  �ـــشِ ــى  ــل ع ــقــى  ــب ي ــٌر  ــي ــغ ــشَ � وال 

• • •

182
]ال�صريع[ وقال)3): 

ــــــِه ــــــاِت ـــــُد بــــالــــّلـــــــــِه واآي ـــــَه ـــــشْ )4)اأ� ـــــَرْه  ظـــــاِه بـــاِطـــنَـــًة  ـــهـــادًة  �ـــشَ

اإذا بــ�ــشــيٍء  ــا  ــي ن ــدُّ ال ـــَرُف  �ـــشَ ــا  م ـــُه �ــــشــــرُف االآِخـــــــــَرْه2(  ـــْع ـــِب ـــتَّ لـَـــــْم يَ

)1)  البيت لي�س في الدي�ان. 

)2)  الُف�سطاط: بيت من �َسْعر. 

)3)  الدي�ان: 176. 

)4)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: اأق�سم باهلل …«. 
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183
]ال�صريع[ وقال)1): 

ــُه ــشَ ــ� ــْن ـــــْم يَ ـــوِت ولَ ـــم ـــا نـَــا�ـــشـــَي ال ـــُرْهي ـــْذُك ــَك الـــمـــوُت ومـــا تَ ــشَ ــ� ــْن لَـــْم يَ

ـــديـــمـــِه ـــْق ـــتَ ُف الـــــمـــــرُء ِب ــــوِّ ــــشَ ــــ� تـُـــْنــــِظــــُرْهيُ ال  ـــــــــــاُم  واالأيَّ ــــرِّ   ــــِب ــــْل ِل

ال هلِل  الــمــعــروَف  يــ�ــشــنــِع  ــــْن  َم  )3(2( يـــكـــُفـــُرْه  ـــــذي  الَّ ـــُر  ـــْف ُك ــُه  ــُع ــمــن ي

• • •

184
]الكامل[ وقال)3): 

ــْت ــل ــَع ـــا َف ـــُت الــقــبــَر م ـــاألْ ـــش ـــَرْهاإنِّــــــي � ـــِف ـــَع ـــْن ـــَك ُم ـــي ــــــوٌه ِف ـــعـــدي وج ب

ــرُت ِريـــَحـــُهـــُم ـــي �ـــشـــيَـّ ـــن ـــاب ـــاأج ــــــــٍح َعــــِطــــَرْهف تُـــــوؤذيـــــَك بــعــد َروائ

ـــًة ـــَم ـــعَّ ـــنَ ـــَرْهواأكـــــلـــــُت اأْجــــ�ــــشــــاداً ُم ـــ�ـــشِ ـــا نَ ه ـــزُّ ـــُه ـــــاَن الـــنَّـــعـــيـــُم يَ ك

ــْت ــِريَ َع اأُبْــــِق غــيــَر جــمــاجــٍم  ـــْم  لَ ِبــيــ�ــصٍ تَـــلـــوُح واأْعـــــُظـــــٍم نَـــِخـــَرْه4( 

• • •

185
]المتقارب[ وقال)4): ]67/ب[ 

ِفــــْكــــَرْه ــــُه  ل كــــانَــــْت  الــــمــــرُء  ـــــُه ِعـــــْبـــــَرْهاإذا  ــــيٍء ل ــــش ـــفـــي ُكــــــلِّ � ف

ـــُه الـــِخـــْبـــَرْهوُكــــــــلُّ امــــــــرٍئ َفـــــَلـــــُه َجـــــْوَهـــــٌر ـــونَ ـــكـــن ـــُف َم ـــشِّ ـــ� ـــَك تُ

)1)  الدي�ان: 176. 

)2)  في الدي�ان: »… كفران من يكفره«. 

)3)  الدي�ان: 176 – 177. 

)4)  الدي�ان: 178. 
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ــــَرًة ــــْف ـــــــرٍئ ُح ــــٍر الم ــــاِف ـــــــْم ح ـــَرْهوَك ـــْف ـــُح ـــِرهـــا ال ـــحـــاِف ـــاَرْت ِل ـــش ـــ� ف

ــا م ــزَّ ـــْرِف ال ـــشَ ـــِل � ـــْث ــَص عــلــى ِم ــ� ــي اإْمــــــــــَرْهول وال  ـــــٌر  ـــــي اأم يـــبـــقـــى  ِن 

ــُه ــُف ــري ــش ــ� وتَ ــــاُن  م ــــزَّ ال ــــــذاَك  َك  )5(1( ــــَرْه  ــــْب ِع ــــَرٍة  ــــْب ِخ اأخـــــي  ِلـــُكـــلِّ 

• • •

186
]الكامل[ وقال)2): 

ـــٌف َجــــــواِهــــــُرُه ـــِل ـــُق مـــخـــت ـــل ـــخ ــــرائــــُرُهال ــــمــــا تَــــزكــــو �ــــشَ ــــلَّ ــــَق ولَ

ــو َطـــبـــائـــُعـــُه ــف ــش ــ� ــــــْن ت ـــــلَّ َم ـــــَق )3)ولَ وظـــــاهـــــُرُه  بـــاطـــنـــُه  ـــحُّ  ويَـــ�ـــشِ

ـــٍة ـــَق ِث َذُوو  ـــا  ـــي ن ـــدُّ ـــال ب ـــــــــُرُهالـــنـــا�ـــصُ  ـــٌة دواِئ ـــِرع ـــشْ ـــ� ـــــُر ُم ه ـــــدَّ وال

ــٍر ــ�ــشَ بَ ـــــِذي  ِل نــيــا  ـــَر فـــي الــدُّ ـــْي )4)ال َخ ـــرُه  ـــائ ـــشَ ـــ� بَ ــا  ــه ــي ف ــــُه  ل ـــذْت  ـــف ن

الَزَمــنــا الـــمـــوِت  ـــــَر  ِذْك اأنَّ  لـَـــْو  ــصِ َذاِكــــــــُرُه5(  ــ� ـــ ــي ــَع ــال ــْع ب ــف ــت ــن ـــــْم ي لَ

ِثــَقــٍة َذِوي  مــــْن  ثَــِكــْلــنَــا  قـــد  ــــُرُهَكــــْم  ــــا نُــــعــــا�ــــشِ ــــنَّ ــــٍر ُك ــــشِ ــــا� ــــع وُم

ـــْم؟ ـــُه تُ ـــزَّ ـــــَن الـــمـــلـــوُك؟ واأيــــــَن ِع ـــــَت �ـــشـــاِئـــُرُهاأي ــراً اأن ــي ــش ــ� ـــاروا َم ـــش �

ــَرٌك ــت ــشْ ــ� ـــوِت ُم ـــم ــنــا فـــي ال ــبــيــُل ــ�ــشَ ]68/اأ[َف اأكــــاِبــــُرُه  اأ�ـــشـــاِغـــَرُه  ــو  ــل ــْت تَ

ِخـــــراً ـــــدَّ ُم اهلِل  ـــَد  ـــن ع كــــــاَن  ــــــْن  ـــــداً َذَخـــــائـــــُرُهَم ــُن غ ــي ــب ــتَ ــشْ ــ� ــتَ ــشَ ــ� َف

ـــِرِهِ ـــاِئ َذخ عــلــى  الــَفــنَــاَء  اأِمــــَن  ــــُرُه10(  ـــْعـــِد طــــاِئ وَجــــــرى لــــُه بـــالـــ�ـــشَّ

ـــُد الـــمـــوُت ُمــْهــَجــتَــُه ـــري ـــا َمـــــْن ي تُـــــبـــــاِدُرُهي ال  ـــــَك  ل مــــا  ــــكَّ  �ــــشَ ال 

)1)  في الدي�ان: »… لكّل ذوي خبرٍة …«. 

)2)  الدي�ان: 179 – 181. 

)3)  في الدي�ان: »ولقّلما ت�سف� …«. 

)4)  في الدي�ان: »… نفدت له …«. 
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ـــْت ـــِربَ ـــْن َخ ـــَم ـــْل اأنـــــَت ُمــْعــتَــِبــٌر ِب ـــى د�ــــشــــاِكــــُرُهه ـــ�ـــشَ ـــُه َغــــــــداَة َق ـــن م

ــــُه تُ ــــرَّ ـــُه اأ�ــــشِ ـــن ــــْت م ــــَل ـــُرُهوِبـــــَمـــــْن َخ ـــاب ـــن ـــــْن خــــلــــْت مــــنــــُه م ـــــَم وِب

ـــه مـــدائـــنُـــُه ـــن ـــُرُهوِبـــــَمـــــْن خــــلــــْت م ـــاِك ـــش ـــ� ـــــْت مــــنــــُه ع َق ـــــرَّ ـــــَف وتَ

ــَرَعــُه َمــ�ــشْ ــُر  ه ــدَّ ال اأَذلَّ  ــْن  ــَم وِب ـــُرُه15(  ـــائ ـــش ـــ� اأْت مــــنــــُه ع ــــــرَّ ــــــبَ ــــــتَ َف

ـــد اثـــَقـــَلـــُه ــــراً ق ــــْب ـــاً َق ـــوَدع ـــتَ ـــشْ ـــ� )1)ُم ــــُرُه  قــــاِب ــاِء  ــب ــشْ ــ� ــَح ال فــيــهــا مـــَن 

ــى ــَف ــُن وجـــهـــِه ونَ ــشِ ــا� ــح ـــْت م ـــُرُهدر�ـــشَ ـــاِت ـــش ـــُه الـــنَّـــعـــيـــَم َفـــِتـــْلـــَك � عـــن

ـــُه ـــبُ ـــان ـــج ـــــــــــى ُم ــــُرُهفـــقـــريـــبُـــُه االأْدن ــــاِج ـــُد ه ـــع ــــــْن ب ـــُه ِم ـــق ـــدي و�ـــش

ـــهـــا ـــبَ نــــيــــا وطـــاِل ــــا ُمــــــوؤِثــــــَر الــــدُّ ــــْن يـُـــَفــــاخــــُرُهي ــــَم والـــُمـــ�ـــشـــتـــِعـــدَّ ِل

الْد ــْن  ِم تناَل  اأْن  لــَك  بــدا  ما  ــْل  نَ ـــــــــُرُه20(  ــــا فــــــــاإنَّ الـــــمـــــوَت اآِخ ــــي ُدن
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187
]الطويل[ وقال)2): 

َهــا ــرَّ �ــشَ ـــى اهللُ  َقــد وَق ــي  ــٍة ل ــتَ ــْل َف ــْم  ــَك هالَ رَّ َف�شَ �ــشــيٍء  ــَع  ــْف نَ ِلنَف�شي  َطــَلــْبــُت 

الــوَرى خاِلَق  يا  ــوالَي  م يا  الحمُد  ها]68/ب[لــَك  و�َشرَّ نف�شي  �شاَء  ما  على  كثيراً 

�َشِخينًَة َعْيناً  ْخِط  ال�شُّ عيَن  العيَن  ها)3)اأرى  اأَقرَّ ما  �شى  الرِّ عيَن  يا  َعْيُن  ويــا 

ْفَوها �شَ ُر  تُـــَكـــدِّ ــا  ــي ن ــدُّ ال ــــِت  زالَ هــــاومــا  ــصُ َدرَّ ــ� ــغِّ ــنَ ــا تُ ــي ن ــدُّ ــــِت ال ـــا زال وم

لَها ُحــبِّــنــا  على  نــيــا  الــدُّ ــَن  م بُِلينا  هـــا5(  ِبــــــَداِر ُغــــــُروٍر َويْــَحــهــا مــا اأَغـــرَّ

ُروُفها �شُ تـَـجــري  ــام  االأيَـّ ــرى  ن ــااألَ�ْشنا  ه ــرَّ ــيــالــي وَم ـــثَّ الــلَّ ــا نـــرى َح ــن ــ�ــشْ األَ

)1)  و�سلت همزة )اأثقله) لل�سرورة. والح�سباء: الح�سى. 

)2)  الدي�ان: 183 – 184. 

ت.  )3)  �سخنت عيُنه: نقي�س َقرَّ
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ــِه ــِل ــاأْه ـــاِن ب م ـــزَّ ــــْدَر ال ــا نـــرى َغ ــن ــ�ــشْ هــااألَ ــرَّ وَك المنايا  ــَف  ــْط َع ــرى  ن ــنــا  األـَـ�ــشْ

لَــُحــْلــوٌة الــحــيــاَة  اإنَّ  اأبـــي  ــُر  ــْم ــَع لَ هــا8(  ــا اأَمــرَّ ــا لــهــا م ــوِت كــاأ�ــٌص ي ــم ــْل وِل

• • •

188
]الرمل[ وقال)1): 

ــٍر ــشَ ــ� بَ ذي  ــــْن  م اأعـــجـــُب  ـــَرهـــاَعـــَجـــبـــاً  ـــ�ـــشَ ـــــْد اأبْ ـــا وق ـــي ن ـــدُّ يَــــاأَمــــُن ال

ـــًة ـــْرَع ـــشَ � ـــاً  ـــوم ي ـــاِن  ـــش ـــ� ـــالإنْ ل ـــااإنَّ  ـــَذَره ـــح ي اأْن  لـــلـــْمـــرِء  ــي  ــغ ــب ــن ي

م�شْت قـــد  ــا  ــن ــَرتْ حــ�ــش ــــــُروٍن  ُق ــــْم  ـــَرهـــاَك ـــا َمـــْحـــ�ـــشَ ـــَده ـــع ـــيـــنـــا ب ونـَــ�ـــشِ

ــا ــن ــَل ــْث نــــا�ــــشــــاً ِم ــــَوٌر كــــانَــــْت اأُ ــــشُ ـــا� َره ـــوَّ ـــشَ ـــــــذي � ــــــمَّ اأْفــــنــــاهــــا الَّ ثُ

اأْغــَفــَلــنــا ـــا  م اهلِل  ــِل  ــي ــب ــش � ـــي  ف ـــــَدَرهـــــا5(  ـــا وَمـــــا اأْغ ـــي ن ـــدُّ نَــــاأمــــُن ال

ــــٍل زائ ــــيٍء  ــــَف َك نـــيـــا  الـــدُّ ــمـــا  اإنَـّ َرهـــــا)2)6(  َقـــــدَّ َكـــــذا  اهللَ  ـــــُد  ـــــَم اأْح

• • •

189
]المتقارب[ وقال)3): 

ِذْكـــــــــُرُه نــــي  ــــرَّ �ــــشَ ـــا  ـــم ـــالَ ط ِذْكِرِه)4)]69/اأ[اأٌخ  لََدى  اأ�ْشجى  ْرُت  �شِ فقْد 

ـــِرِه ــــى َقـــ�ـــشْ ــــــدو اإل ـــــْد كــنــُت اأْغ ـــِرِه وَق ـــْب ــــى َق ـــْرُت اأْغــــــدو اإل فـــَقـــْد �ـــشِ

ـــِه  ــــاً ب ــــيَّ ــــن ــــــــــــي َغ ـــِرِه وكـــــنـــــُت اأُران ـــْم ــــدَّ فـــي ُع ـــا�ـــصِ لــــْو ُم ـــنَّ عــــِن ال

)1)  الدي�ان: 184. 

م�س.  )2)  في الدي�ان: »… كِظلٍّ زائٍل …«، والفيء: المكان الذي تن�سرف عنه ال�سَّ

)3)  الدي�ان: 181 – 183. 

 . )4)  اأ�سجى: اأغ�سُّ
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ـــُت فــــي حـــاجـــٍة  ـــئ ـــــري يَــــجــــوُز عـــلـــى اأْمــــــــِرِه وكــــنــــُت مـــتـــى ج ـــــاأْم ف

ـدى �ــشــاَعــًة الــنَـّ يُــَخــلِّ  ـــْم  لَ فــتــــًـى  ـــِرِه5(  ُعـــ�ـــشْ اأْو  كـــــاَن  ـــِرِه  ـــشْ ـــ� يُ ــى  ــل ع

ــــِرِه  ــــي ــــــاَرَك فـــــي خ ــــــه ِهتـَـــــَظــــــلُّ ن ــــرِّ ــــشَ ـــــْن � ــــَك م ــــَل ــــْي ــــــُن لَ وتــــــاأَم

ـــــــــِه ـــــــــى َربِّ ـــيٌّ فـــتـــى َدْهـــــــــــِرِه)1)فــــ�ــــشــــاَر عـــــلـــــيٌّ اإل ـــل ـــــــاَن ع وك

ــــًة ــــال ــــتَ ــــْغ ــــُة ُم ــــيَّ ــــمــــن ـــــــُه ال ـــــــْت ـــِرِهاأتَ ـــْت ـــشِ ُرَويْـــــــــــداً تـَـــَخــــتَّــــُل مـــــْن �

ـــُه ـــولَ ــــــاُدُه ح ــــــن ـــِرِه َفــــَلــــْم تُــــْغــــِن اأج نَـــ�ـــشْ اإلـــــى  ـــِرعـــوَن  ـــ�ـــشْ ـــُم ال وال 

ــِزٍل ــن َم اإلـــى  ــدو  ــع يَ ــَح  ــب ــش واأ� َحْفِرِه)2)10(  ـــي  ف تـُــــوؤُنِّـــــَي  ــٍق  ــي ــِح ــشَ �

ــــْرِب اأبـــــوابُـــــُه ـــــ ــــتُّ ــــال ــــُق ب ــــلَّ ــــَغ ـــِرِه تُ ـــ�ـــشْ ـــي َح ـــــوِم يُـــــــــوؤَذُن ف ـــــى ي اإل

ــا ــاَده ــشَ ـــوَر الَّـــتـــي � ـــى الـــُقـــ�ـــشُ ـــلَّ ــــِرِه وَخ ــــْع ـــِر فــــي َق ـــب ـــَق وَحـــــــلَّ مـــــَن ال

ـرى ــِط ُفـــْر�ـــصَ الــثَـّ ــشْ ــ� ــبُ ــال َل ب ـــْن ِعـــْطـــِرِه وبُــــــدِّ ـــــَح ثَــــرى االأر�ــــــصِ م وِري

ــــــــٌة ـــــــُه اأْوب ــــا لَ ــــٍر م ــــَف ــــــــو �ــــشَ ـــِرِه اأُخ ـــ�ـــشْ ِم ـــي  ف كـــــاَن  واإْن  ـــٌب  ـــري غ

غـــازيـــاً ـــُه  ـــُع ـــيِّ ـــشَ اأُ� ــُت  ــشْ ــ� ــل ف ـــــِرِه)3)15(  ـــــْغ ـــــى ثَ ــــراً يَــ�ــشــيــُر اإل ــــي اأم

ـــــاًل ـــــاِف ق ــــــــُه  ل ــــــقٍّ  ــــــَل ــــــتَ ُم ]69/ب[وال  اأ�ْشِرِه)4)  وال  ــــُدوٍّ  َع ــِل  ــْت ــَق ِب

ــاُت ــح ــال ــشَّ ــ� ـــــُه  ال ـــــاُم ِلــــتُــــْطــــِره  اأيَّ
نُْطِرِه)5) ـــــْم  لَ نـــحـــُن  اإذا  ِبــــِبــــرٍّ 

ــاً ــك ــاِل َه ــــي  اأخ ـــَدنَّ  ـــُع ـــْب يَ فـــال  ــــــــِرِه)6)18(  ــى اإثْ ــْمــ�ــشــي عــل ــيَ ـــلٌّ �ــشَ ـــُك َف

• • •

 بن ثابت. 
َّ
)1)  اأراد �سديَقه علي

)2)  في الدي�ان: »… واأ�سبح يغدو … �سحيق ُت�نِّق …«. 

)3)  في الدي�ان: »فليت م�سّيعه … ي�سير اإلى ثغره«. 

)4)  في الدي�ان: »ول متلّقَيه قافاًل …«. 

)5)  في الدي�ان: »لُتطره اأّياُمنا«. 

)6)  في الدي�ان: »… اأخي ثاويًا …«. 
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190
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ـــَراِرْك ــــ ـــت ـــاْغ ــــْيــــَت ُعــــْمــــَرَك ب ــــِه وانْـــــتـــــظـــــاِرْكاأْفــــنَ ــــي وُمــــــنــــــاَك ف

ِمـــْنــــ بُــــــــدَّ  ال  مـــــا  ــــَت  ــــي ــــشِ ــــ� كـــــاِرْكونَ ـــــادِّ ـــــــُه   وكــــــاَن اأْولـــــــى ب

ـــــَرى تَ ــــا  ــــَم ِب ـــــْرَت  ـــــبَ ـــــتَ اْع ــــاَك ِعــــْلــــمــــاً بـــاْعـــتـــبـــاِرْكواإِن  ــــف ــــَك َف

ـــــْن ــــٌة تـــــاأتـــــيـــــَك ِم ــــاع ــــش ــــاِرْكلـــــــَك � ــــه نَ اأو  لـَـــْيــــِلــــَك  ـــاِت  ـــاع ـــش �

اأْن ـــَل  ـــب ق َك  ِبـــــِجـــــدِّ ــــــــاِدْر  ب ـــــــراِرْك5(  ــــْن َق ـــــَج م ـــــْزَع ــي وتُ ــش ــ� ــْق تَ

ــــْز ال يـَـــتَــــثــــاَقــــَل  اأْن  قـــبـــِل  ــــــْن  ــــــــَزاِرْكِم َم ــــــْن  وَع عـــنـــَك  اُر    ُزوَّ

ولَـــْيــــ تـُـــْلــــقــــى   اأْن  قـــبـــِل  َداِرْك)2)ِمــــــْن  ـــــاأَي  نَ اإالَّ  ــــاأُْي  الــــنَّ ــَص  ــ� ـ

ــــــــَطــْعـــ ــتَ ـــا  ا�ــشْ ــــْر  م ــــاْذَخ ــــــــيَّ ف ـــَك واْفـــتـــقـــاِرْكاأَاأَُخ ـــشِ ـــوؤْ� ـــوِم بُ ـــيَ ـــــَت   ِل

ِبـــــَمـــــْنـــــِزٍل َفـــــَلـــــتـَــــْنـــــِزلـَــــنَّ  ــــــــــاِرْك9(  خ ـــه اإلـــــــى ادِّ ـــي ـــاُج ف ـــت ـــح ت

• • •

)1)  الدي�ان: 185. 

)2)  في الدي�ان: »… اأن ُتْلفى …«. 
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اي باب الزَّ

191

]الطويل[ وقال)1): 

ِلــيـُـوِجــُزوا الــكــالِم  في  ــٌص  ــا� اأُن ــُزيَُخو�ُص  اأْوَج االأحاييِن  بع�ِص  في  ْمُت  ولَل�شَّ

مَت عاِجزاً ]70/اأ[2(اإذا ُكنَت عْن اأْن تَْحِب�َص ال�شَّ اأْعَجُز  الَقْوِل  في  االإباْلِغ  عِن  فاأنَت 

• • •

)1)  الدي�ان: 186. 
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اء باب الطَّ

192

]الكامل[ وقال)1): 

ــَمــُط اأ�ــشْ ـــَك  وراأ�ـــشُ بو  تَ�شْ متى  ــى  ــتَّ َح
(2( يَْغَلُط  اأنَّ الموَت في ا�ْشِمَك  ْبَت  اأَح�شِ

ُم�َشلَّطاً عليَك  ــبـُـُه  تـَـْحــ�ــشِ ــَت  لَــ�ــشْ ــُطاأْم  ــلَّ ــشَ ــ� ــُم وبـَـــَلــــى وَربِّــــــــَك اإنَّـــــــُه لَ

ــُص تـــارًة ــِر� ــْف ــوَت يَ ــم ــــُت ال ــْد راأي ــق ــَخــبَّــُط )3)ول ــــاَرًة يَــتَ ــوِك وت ــُل ــُم ــَث ال ــث ُج

ــْم ــُه ِن ُمــْعــتَــِقــداً لَ ـــــَف الـــُخـــالَّ )4)يــا اآِل وتَ�ْشَحُط  اأِلْفَت  قْد  ْن  َعمَّ طُّ  �َشتَ�شِ

الُقَوى َواهــي  بينهْم  بَك  وكاأنَّني   )5(5( ــُط  ــ�ــشَّ وتَــبَ بينهْم  تـَـَقــلَّــ�ــُص  ــواً  ــ�ــشْ ِن

الَح�َشا ــَق  ــِف َخ بينهْم  بـــَك  ــي  ــن ــاأنَّ )6)وك ُط  تَتَ�َشحَّ ــِه  غــمــراِت فــي  بالمـوِت 

ـــْدَرجـــاً ــي قــمــيــ�ــصٍ ُم ـــَك ف ــي ب ــن ــاأنَّ ــُط )7)وك ــنَّ ــح ــٌف وُم ــفَّ ــَل ُم ــِن  ــي ــطــت ــي َريْ ف

ٍم ُمتَنَ�شِّ ــْي  ــتَ ــَط ــَريْ َك ــَطــتــيــِن  َريْ ال  ُمــَخــيَّــُط8(  القمي�ُص  وال  الــحــيــاِة  َرْوَح 

• • •

)1)  الدي�ان: 205. 

)2)  اأ�سمط: اأ�ْسيب. 

)3)  يفر�س: يقتل. 

)4)  �سط و�سحط: َبُعد. 

)5)  واهي الق�ى: �سعيف الق�ى. والّن�س�: الهزيل. 

)6)  في الدي�ان: »… يت�سّحط«. وتت�سّحط: ت�سطرب. 

يطة: المالءة اإذا كانت قطعة واحدة.  )7)  الرَّ
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193
]الطويل[ وقال)1): 

ــُه ــ�ــشَ ــْع بَ ُم  تُــــَقــــدِّ ــــااًل ال  م ـــُع  ـــَم ـــْج ��ُق��وُطاأتَ لَ�����سُ ذا  اإنَّ  ُذْخ�����راً  ��َك  ِل��ن��ْف�����سِ

ــاِت َجــهــالَــًة ــَم ــَم ــه بــعــَد ال ــي ب ــشِ ــو� ــُطوتُ ــي ــشِ ــ� وتـَـــْتــــرُكــــُه َحـــيّـــاً واأنــــــَت بَ

دائــبــاً تجمُع  ــْرَت  ــشِ � ــا  ــمَّ ِم ــيــبـُـَك  ثُ��َويْ��ب��اِن ِم���ْن ِق��ْب��ِط��يَّ��ٍة وَح���نُ���وُط )2)نـَـ�ــشِ

الِبَلى ــى  اإل تُــْهــَدى  ــْزَت  ــهِّ ُج قــْد  )3)كــاأنَّــَك  اأِطيُط  جــاِل  الــرِّ ــدي  اأي في  َك  ِلنَْع�شِ

ِمثُلُه ــُن  ــايَ ــَع يُ ال  َهـــْواًل  ــَت  ــْن وعــايَ ــُط5(  ــي ــِح تُ بـــالـــِعـــبـــاِد  َربٍّ  ـــــــــْدَرَة  وُق

الَّتي ال  اُر  ـــدَّ ال هــَي  داٍر  ــى  اإل ــْرَت  ــشِ ]71/اأ[و� يُط  نَ�شِ ـــَت  واأن َحــيّــاً  بها  ــَت  ــْم اأَق

تَ�ْشتَوي َويَْحَك  االأْقـــداُم  به  َمَحلٌّ  ــُط )4)7(  ــي ــِب ـــادٌة ونَ ـــــَراٌم �ـــشَ ــٌد ِك ــي ــشِ و�

• • •

)1)  الدي�ان: 206. 

)2)  القبـطّية: ثياب ِبي�ش تعمـل بم�سر، وهي من�سوبة اإلى القبـط، واأراد الَكَفن. والحنوط: ِطيب يخـلط للميت 

ة.  خا�سّ

)3)  في الدي�ان: »… تدعى اإلى البلى«. والأطيط: �س�ت الّنع�س. 

�اد.  يد: المل�ك، والنَّبيط: جيل ينزل�ن ال�سَّ )4)  في الدي�ان: »… به الأق�ام … و�سيُد«، وال�سِّ
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باب الّظاء

• • •

194
]الكامل[ َل ِبَهاء)1):  وقال فيما ُو�صِ

ــْه ــَظ ــِع ــتَّ ــَك غــيــَر ُم ــَك نَــْفــ�ــشُ ــْت ــبَ ــل ـــْهغ ـــَظ ــــلِّ ِع ــــُك عــــٌة ِب ــــرَّ ــــَق ـــصٌ ُم ـــ� ـــْف نَ

ــــٌة ُمــــــَدبَّــــــرٌة ف ــــرَّ ــــشَ ــــ� ــــ�ــــصٌ ُم ــــْف ـــَظـــْهنَ ـــَق ــــوِم والـــيَ ــــنَّ ـــي ال ــٌة ف ــوب ــل ــط م

ــهــا ــاِو�ــشُ ــهــا َو�ــشَ ــبُ ــعــِط ــتُ )2)نـَــْفـــ�ـــصٌ �ــش ُمــْحــتــِفــَظــْه  ــنَّ  ــُه ــْن ِم ــْن  ــُك تَ ـــْم  لَ اإْن 

وَمـــْن ـــواُه  �ـــشِ ال  ــَك  ــبُ َحــ�ــشْ ـــاهللُ  ف ــْه4(  ــَظ ــَف ــَح ـــَظ ال ـــاَف ـــاَة وح ع ـــرُّ ــــى ال راَع

• • •

)1)  الدي�ان: 207. 

)2)  في الدي�ان: »… منحفظة«. وتعطبها: تهلكها. 
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باب الكاف

195
]الطويل[ وقال)1): 

ــكِّ �ــشَ ــا  م غــيــَر  ــنــا  ُكــلُّ جميعاً  الُمْلِكنـَــُمـــوُت  ــِك  مــاِل ــوى  �ــشِ يبقى  ـــٌد  اأَح وال 

َغْفَلٍة حاِل  في  ْهَر-  –الدَّ اأنِت  نَْف�ُص  عنِكاأيا  غاِفلًة  هــِر  الــدَّ ــروُف  �ــشُ ولي�َشْت 

ْرَعٍة �شَ يــوِم  ــْن  ِم عنِك  لي  َكــْم  منِك)2)اأنَْف�شَي  ــُه  ــُج ــاِل اأُع مــا  ــكــو  اأ�ــشْ اهلل  اإلــى 

ــُه ــاُف اأخ ــا  ــمَّ ِم اأبْــــِك  لَـــْم  اإْن  نَــْفــ�ــُص  يَْبكي)3)اأيـــا  َفَمْن  الِح�شاِب  عنَد  َغداً  عليِك 

ُقْلِعٍة داُر  ال  اُر  ــدَّ ال هذي  نَْف�ُص  اأيا  ِتْلِك)4)5(  ــى  اإل اإالَّ  َد  الَق�شْ تَْجَعِلنَّ  فال 

َلُه َف�شْ اهلِل  ــِن  ع ــْي  تـَـْنــ�ــشَ ال  نـَـْفــ�ــُص  ُهْلكياأيـــا  ـــُه  ـــذالنُ وِخ ــْلــكــي  ُم ــُدُه  ــي ــاأي ــت ف

فاِة في الْظـ رِّ فوَق ال�شَّ َدبيُب الذَّ ــْرِك7(ولْي�َص  ـــاٍء وال �ــشِ ــْن ِري ــالِم   بــاأْخــفــى م ــَظ ـ

• • •

196
]الكامل[ وقال)5): ]71/ب[ 

لََكا ــا  وم عليَك  مــا  ُر  تُب�شِ كــنــَت  مالََكااإْن  ـــُرُك  ـــْت وتَ تـَـْبــغــي  ــْن  ــَم ِل ــُظـــــْر  فــانْ

ــٌة ــمَّ َج الـــحـــوادَث  اأنَّ  ـــرى  ت ـــْد  ـــَق ِحيالَكاولَ كــنــَت  حــيــُث  الــَمــنــيَّــَة  ـــرى  وت

يَُكو اأْن    ترجو  كيَف  اآَدَم  اأبـُـنـَـيَّ  ِفعالَكا)6)3(  والِفعاُل  ـــَك،  راأيَ اأُي  ـــرَّ ال َن 

)1)  الدي�ان: 258. 

)2)  في الدي�ان: »اأيا نف�س …«. 

)3)  في الدي�ان: »… ي�م الح�ساب …«. 

)4)  دار ُقْلعة: دار م�ؤقتة. 

)5)  الدي�ان: 259. 

)6)  في الدي�ان: »يا ابن اآدم …«. 
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197
]الطويل[ وقال)1): 

ــكــا ــْي ـــْد قــ�ــشــْدَن اإل ــا ق ــاي ــمــن ــكــاكـــــاأنَّ ال ــَديْ ــا لـَــُهـــنَّ لَ ــْر م ـــ ــُظ ــانْ يُــــِرْدنَــــَك ف

ِبُمْكَرٍم فيه  ل�ْشَت  ــوٌم  ي �شياأتيَك  علْيكا2(  ــراِب  ـــ ــتُّ ال َحــْثــِو  مـــْن  بــاأكــثـــــَر 

• • •

198
]الوافر[ وقال)2): 

ــكــا ــْي ــَل ـــِرهـــا َع نـــيـــا بـــاأيْـــ�ـــشَ ــاُخــــِذ الـــدُّ ــك ــْي اإلَ قــ�ــشــَدْت  اإذا  عــنــهــا  ـــــْل  وِم

منها لْـــَت  ُخـــوِّ مــا  جــمــيــَع  ــــاإنَّ  ف  )2(3( ــا  ــك ــَديْ يَ مـــْن  جميعاً  ــُه  ــتَــْنــُفــ�ــشُ �ــشَ

• • •

199
]المن�صرح[ وقال)4): 

ـــمـــا َمــَلــَكــا ـــٌر ِب ـــاأِث ـــت ـــشْ ـــ� ــــمــــرُء ُم ـــــــْدِرِه َهــَلــكــاال ــــْن َق ـــــْن تَــعــاَمــى َع وَم

ـــاُه اآِخـــــَرًة ـــي ــن ُدن ــْب م ــشِ ــ� ــــــْدِرٍك َدَركـــــاَمــــْن لـَـــْم يُ ــــــُم ــا ِب ــه ــن ــَص م ــ� ــي ــل ف

ـــــداُه ِمــــَن الْـــ َمـــْت يَ ـــَن مـــا تَــَركــالــلــَمــْرِء مــا َقـــدَّ ـــي ـــواِرث ـــل ـــِل   ول ــــَفـــ�ـــشْ

ــمــوِت قــد نــ�ــشــْبــِت   ِلَهـ ــَرَة ال ــْك �َشَرَكايــا �ــشَ َم�ْشَلٍك  ُكــلِّ  فــي  الخلِق  ـــَذا   ـ

ــٌة ــَع واِق اأنـــِت  الــمــوِت  ــْكــَرَة  �ــشَ يــا   )5(5( ــا  ــَك ــَل ــشَ � اآيـــــٍة  اأيِّ  فـــي  ِلـــْلـــمـــرِء 

)1)  الدي�ان: 259. 

)2)  الدي�ان: 259. 

ْلَت: ُملِّْكَت.  )3)  ُخ�ِّ

)4)  الدي�ان: 260 – 261. 

)5)  في الدي�ان: »… اأنِت واقفٌة …«. 
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ـــَدٌة ـــْر�ـــشَ ُم ـــوَب  ـــُط ـــُخ ال اإنَّ  ــــــيَّ  ]71/ب[اأَُخ ــَكــا  ولَ لــي  منُه  بُــدَّ  ال  بــالــمــوِت 

ـــُم ِتـــجـــاَرتُـــُه ـــْن ــــْم تَ ــــْن لَ )1)مـــا ُعــــــْذُر َم ــكــا  ــنَ ــتَ ــاْح ف االأمــــــوُر  ـَكــْتــُه  وَحــنَـّ

اإلــى بــعــُد  ــْرَت  ــشِ � ثـُــمَّ  الُمنى  ــَت  ــاُخــ�ــشْ ــك ــِب ــْرت ــــِهــــنَّ ُم ـــي َوْحــــِل مــــــوالَك ف

ِمْنـ اأْعــَجــُب  ثُـــمَّ  ــوَت  ــم ال ــَب  ــج اأع ــِحــكــامــا  ــــِه �ــشَ ــــٌن ب ــــوِق ــــُه ُمــــوؤِمــــٌن ُم ـ

ِثقتي ِمـــْن  ــبــوِر  ــُق ال ـــِل  الأه َحـــنَّ  وبَكى)2)10(  اإلــيــهــُم  قــلــبــي  ــــنَّ  َح اأْن 

الْـــــ َزَرَع  َحـــيـــثـُــمـــا  هلل  ـــحـــمـــُد  ـــاال ـــــُه وَزك ـــــروؤٌ طــــاَب زرُع ــَر ام ــْي ــَخ ـ

الــَغــْر مــَن  ــاً  ــوم ي ــبــاِت  ــيِّ ــطَّ ال تجتني  ــكــاال  ــا الــَحــ�ــشَ ــه ــشُ ــْر� ــــٌد كــــاَن َغ ـــصِ يَ �

ـــال َف ـــنَّ  ـــَط ـــِب ـــخ ـــتَ لَ ـــا  ـــاي ـــمـــن ال ــااإنَّ  ــك ــِل َم وال  ـــًة  ـــوَق ـــشُ � ال  ـــَن  ـــيَ ـــِق ـــْب تُ

لــــُه ــــَك  ــــري ــــش � ال  هلل  ــــُد  ــــم ــــح ــِركــاال ــت ــشْ ــ� ُم ـــكـــوَن  ي اأن  ــــُه  ل ـــصَ  حـــا�

ال�ْشـ َك  َحرَّ الَّذي  للخالق  الَْحْمُد  ــا15(  ــِرك ــَح ـــَن ال ـــكَّ ـــا و�ـــشَ ـــنَّ ــاِكــَن ِم ـــ�ــشَ

ــِه ـــمـــاُء ب ــَمــكــا )3)وقــــاَمــــِت االأر�ـــــــصُ والـــ�ـــشَّ ـــا �ــشَ ومـــا َدَحــــى ِمــْنــُهــمــا وَم

ْبـ َو�شَ ــهــاَر  ــنَّ وال الــلَّــيــَل  ــَب  ــلَّ وَق ـــــر الــَفــَلــكــا17(  ــاً وَدبَّ ــبَّ ــشَ ْزَق � ــــــرِّ ـــَب ال ـ

• • •

200
]مخلَّع الب�صيط[ وقال)4): 

ـــواكـــا �ـــشِ ال  اأْرجــــــــــوَك  َربِّ  ــــا  ــــْن َرَجـــاكـــاي ــْعــُي َم ـــْب �ــشَ ـــِخ ـــــْم يَ ولَ

ـــــــَزْل َخـــِفـــيّـــاً ـــــْم تَ ــــــذي لَ ــــــَت الَّ )5)اأن ــا  ــاك ــه ــت ــْن ُم ــــُم  ــــَوْه ال ـــُغ  ـــُل ـــْب يَ ال 

)1)  في الدي�ان: »… لم تنم تجاربه …«. 

)2)  في الدي�ان: »حّق لأهل القب�ر …«. 

ط، و�َسَمَك: �َسَقف.  )3)  َدَحا: َب�سَ

)4)  الدي�ان: 261 – 262. 

)5)  في الدي�ان: »ل تبلغ الأوهام …«. 
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ــا ــن ــْل ــَل �ــشَ ـــا  ـــِدن ـــْه تَ ـــــْم  لَ ــــــَت  اأن ]72/اأ[اإْن  ُهـــداكـــا  الـــُهـــدى  اإنَّ  َربِّ  ــا  ي

جــمــيــعــاً ــا  ــن ب ِعـــْلـــمـــاً  ــــَت  ــــْط اأَح ـــــا4(  ـــــَراك نَ وال  تـَــــــَرانـــــــا  اأنــــــــــَت 

• • •

201
]الهزج[ وقال)1): 

ــــُروكــــا ــــْع ــــْيــــَب يَ )2)راأيـــــــــُت الــــ�ــــشَّ يَـــْنـــُحـــوكـــا  الـــــمـــــوَت  بـــــــاأنَّ 

ـــــــــــــــْذَرَك يـــــا َهـــــذا ــــــْذ ِح ــــــُخ ــــــاَف ــــــوك ـــــُت اآلُ ـــــــي لَـــــ�ـــــشْ ـــــــاإنِّ ف

نــــيــــا الــــدُّ ــــــــَن  ِم تـَــــــــــــــْزَدْد  )3)وال  نـُــــوَكـــــا  ِبـــهـــا  َفـــــــــتـَــــــــْزَداَدْن 

تُـــْغـــِنـــيـــكـــا اهلِل  ــــــوى  ــــــْق ــــــتَ ـــوكـــاَف ـــُل ـــْع �ـــشُ ــــيــــَت  ــــمِّ �ــــشُ واإْن 

الــــُمــــوِت عـــــِن  ـــــَت  ـــــاَوْم ـــــنَ تَ ــــا5(  ــــوك ــــْدُع ـــــوِت يَ ـــــم وَداعــــــــــي ال

ـــــَت ـــــْم ِن واإْن  ـــــــــِه  ـــــــــادي ــــُر يـَـــْحــــدوكــــاوَح ــــْي َحــــثــــيــــُث الــــ�ــــشَّ

ـــــاَك ـــــشَ ـــــ� ـــــْن ـــــدوكـــــافـــــــال يــــــــوُمــــــــَك يَ ـــــْع يَ ــــــــــــــــــَك  ِرْزُق وال 

ــا�ـــصِ ــــــْب اإلـــــــى الـــنَـّ ــــــْرَغ ـــى تَ ـــت ــــا�ــــصِ َمـــْمـــُلـــوكـــام تـَـــــُكــــــْن لــــلــــنَّ

ـــــْفـــــَت َخـــــفَّ ـــــــــــَت  اأن مــــــا  ـــــااإذا  ـــــوك ـــــبُّ ــــــا�ــــــصِ اأَح ــــــنَّ عــــــــِن ال

ـــا ـــوَك ـــلُّ َم ــــَت  ــــْل ــــقَّ ثَ واإْن  ـــــا10(  ـــــوك ـــــبُّ ـــــشَ ـــــــــــوَك و� ـــــــــــاب وَع

ــى ــش ــ� ــْع تُ اأْن  ــــْئــــَت  �ــــشِ ــــا  م ـــصَ يَـــْرجـــوكـــااإذا  ـــ� ـــي ـــــــْن ل ـــــْر َم ـــــُم َف

ــاَك ــشَ ــ� ــْخ يَ ــ�ــَص  ــي ل ــــْن  َم ـــــْر  وُم ــــوكــــا12(  ـــــا ُف ـــــَده ـــــن َفــــــيَــــــْدمــــــى ِع

• • •
)1)  الدي�ان: 262. 

)2)  في الدي�ان: »… ال�سيب يعدوكا«. 

)3)  النُّ�ك: الُحْمق. 
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202
]المن�صرح[ وقال)1): 

َهَلكا ـــْن  َم �شبيَل  ـــــْر  واْذُك ــ�ــَص  ــْن تَ �َشَلكاال  ـــذي  الَّ ــَلــَك  الــَمــ�ــشْ ــُلــُك  ــتـَـ�ــشْ �ــشَ

َكَما ــَك  ــْن ِم الــمــكــاُن  ــيـَـْخــُلــو  �ــشَ ــا )2)اأنـــَت  ــَك ـــاَن قــبــُل فــيــه لَ ـــْن ك اأْخـــــالُه َم

• • •

203
]الكامل[ وقال اأي�صًا )3): 

ــــَك راكـــبـــاً ِلــَهــواكــا ــــتُ ــــي راأي ـــا ِل ـــام ـــَراك يَ ــَص  ــ� ــي ل اهللَ  اأنَّ  اأَظــــنـَـــْنــــَت 

حيثما ــُة  ــيَّ فــالــمــن ــَك  ــشِ ــ� ــْف ــنَ ِل ـــاَك ِحـــذاكـــااُنْـــُظـــْر  ـــن ــــْهــــَت واقــــفــــٌة ه َوجَّ

ــِه ِبــَحــظِّ كون  لل�شُّ َحــراِكــَك  ــْن  م َحـــراكـــاُخـــْذ  تــ�ــشــتــطــيــَع  اأالَّ  قـــبـــِل  َمـــــْن 

وكــــاأنَّــــُه ُمــــْزِعــــٌج  داٍع  ـــلـــَمـــوِت  ــــمَّ َدَعـــاكـــال ــــاَم بــيــَن يـــديـــَك ثُ ــــْد ق َق

يَّْعتَها �شَ ٌة  ُعــــدَّ فــقــِرَك  ـــوم  ـــيَ وِل ــــُر مـــا يـــكـــوُن ُهــنــاكــا5(  ــــَق والـــمـــرُء اأْف

ــَوى ــُق ــنــقــِطــِع ال ــَزنَّ ِجـــهـــاَز ُم )4)لَــتُــَجــهَّ ــواكــا  نَ الــقــريــِب  ــِن  ع ولَتَ�شَحَطنَّ 

ــٍة  واإْن ــَق ِث ـــلُّ  ذي   ُك ــِلــَمــنَّــَك    ــاعــًة  وبـَـكــاكــاولـَـيـُـ�ــشْ ــَك  �ــش ــِم ــشْ ــا� ـــــاَداَك  ب ن

الَّتي ــَي  ـــًدى تــجــري وتــلــَك ه َم ـــى  ـــَداكـــاواإل َم ــَت  ــْغ ــل ب اإذا  ــاُل  ــق ــت ــشْ ــ� تُ ال 

)1)  الدي�ان: 263. 

)2)  في الدي�ان: »… كان فيه قبل لكا«، واأ�ساف الدي�ان:

ِفها َتَطـرُّ فـي  الــَعــيـــــِن  ذا  الَهَلـكاكــــــــاأنَّ  ــَن  ــاَي َع ــْد  ق ــ�اً  ـــ ــْه وَل َلــْعــبــًا 

ــرِّ  فاْلـ ــب ــُحــْز مــا َلــُه يــد ال َمـَلكاَمــْن َلــْم َي بــمــا  ــُه 
ْ
ـــ ــن ِم اأْولـــــى  اآفـــــاُت 

)3)  الدي�ان: 263 – 265. 

)4)  ال�ّسحط: الُبْعد. 
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ــٍة ــق ــي َوث بــــــاأيِّ  اأْدِري  لَــْيــتَــنــي  ـــا  ــَت ِلــذاكــاي ــْق ــِل ــا ُخ ــُخــلــوَد وم ــو ال ــْرُج تَ

بِه ُمــْرتـَـَهــنــاً  بالموِت  جــاهــاًل  يــا  َفكاكا10(  ــوُت  ــم ي ــْن  ــَم ِل اأنَّ  ــَت  ــْب ــشِ ــ� اأَح

الَح�َشا ــَر  ــِف ــتُ اْح ــِد  ق فلو  ــنَّ  ــَذبَ ــْك تُ ـــاال  ـــاك ـــَدُه وُرَق ـــن ـــَل اْحــتــيــالُــَك ع ـــَط بَ

ُمْلِحفاً ِديــنــَك  دوَن  ِرْزَقــــَك  ــَت  ]73/اأ[حــاولْ لَبَغاكا)1)  تَْبِغِه  لم  لو  زُق  ـــرِّ وال

ــًة ــْذلَ ِب للمطاِمِع   ــَك  ــْر�ــشَ ِع ـــًة وَهـــالكـــاوجــعــْلــَت  ـــن ـــْت وَكــــَفــــى ِبـــــَذِلـــــَك ِف

ــُه ــالَ ــن ــت ِل ــى  ــن ــِغ ال ــ�ــُص  ــِم ــت ــل ت ِغــنــاكــاواأَراَك  ــَت  ــْغ ــَل بَ َفـــَقـــْد  ــَت  ــْع ــِن َق واإذا 

َخلَّفا ا  َعمَّ ـــواَك  اأبَ ى  َم�شَ ولَــَقــْد  ـــواكـــا15(  ــى اأبَ ــشَ ــ� ــنَّ كــمــا َم ــيَ ــشِ ــ� ــْم ــتَ ولْ

يبٍة ُم�شِ ِبــُعــْظــِم  ــراً  ــب ــت ــْع ُم ــَت  ــن ك ـــالــو  ـــاك ــــــَك ِعـــْبـــرًة واأبَ مَّ لـَــَجـــَعـــْلـــَت اأُ

با ال�شِّ مــَن  تُفيَق  كــْي  ــُظ  ــوَع تُ ـــَت  ِزلْ ــا )2)مــا  ــواك ــشِ ِبـــــذاَك � ــى  ــنَ ــْع يُ ــا  ــم ــاأنَّ وك

و�ُشْكِرِه باِب  ال�شَّ َمــَرِح  مــْن  ِنْلَت  )3)قــْد  نََعاكا  كيَف  يَب  ال�شَّ راأيـــَت  ولقد 

للُمنى ــِد  ــبُّ ــع ــتَّ ال ـــَن  م تــ�ــشــتــريــح  ــــْن  ــاكــالَ ـــ ــنَ ـــَع بـــالـــَعـــــــزاِء ُم ـــطِّ ـــَق حـــتَّـــى تُ

فاأَفْدتَُه بالَعَمى  غــيــَرَك  َوبَّــْخــَت   )20(4( ِلَعَمـاكا  ــٌن  ُمــْحــ�ــشِّ ـــَت  واأن ــراً  بَــ�ــشَ

نف�َشها تـُــْحـــرُق  الــمــ�ــشــبــاِح  ــاكَفتيلِة  ــذاك ـــ ــــــَت َك وتـُــنـــيـــُر واقــــَدهــــا واأن

الَخنَا ــِن  ع ــفَّ  ــِع تَ اأْن  ــعــادِة  الــ�ــشَّ ـــَن  ــــاوِم اأذاك ـــفَّ  ـــُك تَ اأو  ـــَرَك  ـــي خ وتُــنــيــَل 

ــَرى ــوَب وقـــْد نَ ــُط ــُخ ــنــا ال ــنُ ــاكــاَدْهــــٌر يُــوؤمِّ ــب ــشِ ــــنَّ � ــــُه فـــي ُكـــــلِّ نـــاحـــيـــٍة لَ

ِبَمْن ِعْبَرتَنا  اأْعَظْمَت  قْد  دهُر  يا  َرَحـــــاكــا24(  ـــروِن  ـــُق ال مـــَن  عــلــيــِه  داَرْت 

• • •

زق ليطلب �ساحَبُه كما يطلبه اأجله«.  )1)  جاء في الأثر: »اإن الرِّ

)2)  في الأ�سل: »كيف تفيق من …« تحريف يختّل به ال�زن. 

)3)  في الدي�ان: »… �سرخ ال�ّسباب …«. 

)4)  في الدي�ان: »وبَّخت عبدك …«. 
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204
]الطويل[ وقال)1): 

ـــذا َفـــُهـــْنـــُت َعــَلــْيــكــا ــــــــَك يـــا ه يََديْـكاَرَزاأتُ ــَل  َفــ�ــشْ ــُت  ــْل ِن ُمــْذ  غَّرتني  و�شَ

بي ــْرَت  َفــ�ــشِ ــُت  ــْب َرِغ حتَّى  ــْبــتَــِنــي  ]73/ب[وَرغَّ اإليـكا  اغبيَن  الرَّ ُذلِّ  بع�ِص  اإلــى 

اأَقْلتَها اإْن  ــَرٌة  ــْث َع ِمــنِّــي  َفهاِتيَك  لَ��َديْ�����ك��ا3(  ��ق��وِط  ال�����سُّ ف��ي  ف���اإنِّ���ي  واإالَّ 

• • •

205
]المديد[ وقال)2): 

ــــلِّ حـــاِل ــصِ عــلــى ُك ــ� ــْي ــَع ــال ــــــصَ ب ــْنـــــكــاِاْر� �ــشَ ــــاَن  ك واإْن  فــيــِه  ــْع  ـ�ــشِ تَــتَـّ

تَــــْدري كــنــَت  اإْن  ـــاِمــــَك  اأيَـّ ِمْنـكاخــيــُر  الــخــيــُر  يُــرتــجــى  ــى  تُــْغــ�ــشَ ـــوَم  ي

فيها ـــَك  ـــي َراج حـــاجـــَة  اْغـــتَـــنـــْم   )3(3( ــكــا  ـــ ــْن َع اهللُ  ــُه  ــيَ ــن ــْغ يُ اأْن  ـــَل  ـــْب َق

• • •

206
]الطويل[ وقال)4): 

ــبــاَكــا ـــاُب �ــشِ ـــي ــى ِث ــل ــْب ـــا تَ ــَت وم ــي ــِل َكَفـاكابَ ــرِّ  الــُمــ�ــشِ ــهــِو  ــلَّ ال ـــَن  ِم ــاَك  ــف َك

ناِعياً ـــاَم  ق قــْد  ــيــَب  الــ�ــشَّ اأنَّ  ـــَر  تَ ــــْم  نََعـاكااألَ ـــمَّ  ثُ ــ�ــصِّ  ــَغ ال ــبــاِب  الــ�ــشَّ ــاَم  ــق َم

�َشْمَعُه الــَغــيُّ  اأغــلــَق  ــْن  َم َوَدْع  ْع  ــاتَ�َشمَّ ــاك ـــ ــَدع ـــــى َف ــــــداٍع قـــْد اأتَ ـــي ِب ـــاأنِّ ك

)1)  الدي�ان: 265. 

)2)  الدي�ان: 265. 

)3)  في الدي�ان: »اغتنم حاجًا لراجيك …«. 

)4)  الدي�ان: 265 – 266. 
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الُقَوى اإذا  اأنــَت  كيَف  �ِشْعري  ليَت  َعـالكااأال  ال�ّشديُد  ــَكــْرُب  ال واإذا  َوَهـــْت 

يتَُهْم نَ�شِ الَّذين  مــاَت  كما  تموُت  �ِشواكا5(  بعُد  الِعْر�ُص  وتَــْهــوى  وتُْن�َشى 

ــهــا ــتَ ــَرْك ــى ِنـــْلـــَت ثُـــمَّ تَ ــَت حــتّ ــْي ــنَّ ــَم ــاتَ ــاك ـــ ــنَ ـــُل بـــيـــَن الـــوارثـــيـــَن ُم ـــقَّ ـــنَ تَ

والتُّقى الــِبــرِّ  َمــْتــَجــِر  فــي  تَــُكــْن  ــْم  لَ َهـالكااإذا  ــْبــَت  واْكــتَــ�ــشَ ــجــاًة  نَ ــْرَت  ــ�ــشِ َخ

لالأذى بِر  ال�شَّ على  تـَـْعــِزْم  لَــْم  ــَت  اأن ـــــاكــااإذا  وَرَم االأذى  مــنــُه  ـــذي  الَّ َرَمـــْيـــَت 

االأذى عِن  فاْكُفْف  الِبرَّ  تَْبغي  كنَت  ]74/اأ[اإذا  اأَذاكـــا  تَــُكــفَّ  اأْن  اإالّ  ــرُّ  ــِب ال ــا  وم

ٌف ِه لَك ُمْن�شِ نَْف�شِ ِمْن  الَّذي  اأُخوَك  اأخـاكا10(  لي�َص  ْفَك  يُْن�شِ ــْم  لَ الــمــرُء  اإذا 

• • •

207
]الوافر[ وقال)1): 

ــكــا ــْي ــَل ـــِرهـــا َع نـــيـــا بـــاأيْـــ�ـــشَ )2)ُخــــِذ الـــدُّ اإليـكا  ــَدْت   ــ�ــشَ َق اإذا  َعنها  وِحـــْد 

منها لْـــَت  ُخـــوِّ مــا  جــمــيــَع  فــــاإنَّ  ـــــكــا )3)2(  ــيــكــاً مــن يَــَديْ ــُرُكــه َو�ــشِ ــْت ــتَ �ــشَ

• • •

208
]المتقارب[ وقال)4): 

ــِه َمــــْن بَــكــى ـــى نَــْفــ�ــشِ ـــَل ـــِك َع ـــْب ـــيَ ــاِل ــك ــشَ ــا اأْو� ــــَك الـــمـــوَت م فــمــا اأْو�ــــشَ

ــــٍك ــــاِل ـــى ه ـــل ــــنَّ ع ــــيَ ــــِك ــــْب ــافـــــال تَ ــك ـــ ــِل ــْه تَ اأْن  ــــاَراَك  ــــش ــــ� ُق فــــــاإنَّ 

)1)  الدي�ان: 259. 

)2)  في الدي�ان: »… وِمْل عنها …«. 

)3)  في الدي�ان: »… �ستنف�سه جميعًا من يديكا«. 

)4)  الدي�ان: 266. 
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الَّــذيــَن بــعــَد  الــُخــلــِد  فــي  ــُع  ــَم ــْط اأتَ ــا3(  ــك ـــ ــَل ــْب ـــْوا َق ـــشَ ـــ� ـــد َم ــــُم ق ــــُه ــــتَ راأي

• • •

209
]ال�صريع[ وقال)1): 

بَــاِلــكــا مـــْن  اهللُ-  ــــــَداَك  -َه ــصْ  ــ� ــفِّ مـاِلكاَخ ـــْن  م ْمـــَت  َقـــدَّ ــا  ــم ِب ــــــَرْح  واْف

ـــــــْدَرٍة َغ عــلــى  ـــا  ـــي ن ـــدُّ ال ــــِن  ــــاأَم ت ــاال  ــك ــاِل ـــ ــث ــاأْم ـــــْم َغـــــــــَدَرْت قـــبـــُل ب َك

ــٍك ـــْن هــاِل ــِص ِم ــا� ــنَّ ــي ال ــتــرى ف ـــْم �ــشَ ــاَك ــك ــاِل ـــ ــــــرى ه ـــــٍك َحــــتَّــــى تُ وهـــــاِل

ـــكـــوُه وال ـــَل ــاًل �ـــشَ ــي ــب ــش ـــْر � ــــ ـــُظ ـــانْ ــاِلــكــاف ـــُه �ــشَ ــَت ل ــشْ ــ� ــــاأْن لَ ــْب ب ــشَ ــ� ــْح تَ

ِعـــْبـــَرًة ــا  ــن لَ ــا  ــي ن ــدُّ ال ــِت  ــَح ــب ــش اأ� ـــا5(  ـــك ــــ َذِل ـــى  ـــل ع هلِل  ـــــُد  ـــــْم ـــــَح وال

ــا ــه َذمِّ عــلــى  الـــنـّــا�ـــُص  اجـــتـَــَمـــَع  تـــــــاِركـــا6(  لـــهـــا  ـــْم  ـــه ـــْن م اأرى  ومـــــا 

• • •

210
]ال�صريع[ وقال: 

ــَرُك ــت ــش ــ� ـــِق ُم ـــْل ـــَخ ـــُكالـــمـــوُت بـــيـــَن ال ـــِل َم وال  يَـــْبـــَقـــى  ــــٌة  ــــوَق �ــــشُ ال 

ــِل وَمـــا ــي ــل ــَق ـــحـــاَب ال ـــرَّ اأ�ـــشْ ]74/ب[مـــا �ـــشَ َمَلكوا  مــا  االأْمــــالِك  عــِن  اأغــنــى 

َم�ْشلُكُهْم ــوِت  ــم ال فــي  يختَِلْف  �ــشــلــُكــوالَـــْم  ـــــــداً  ــاًل واِح ــي ــب ــشَ � بـَــــْل  ال 

• • •

)1)  الدي�ان: 267. 
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211
]مجزوء الرمل[ وقال)1): 

ــــْك ــــشِّ ــــ� ــــِح ـــــــمـــــــا اأنـــــــــــَت ِب ــــْكاإنَّ ــــشِ ــــ� ــــاأُنْ ـــــا�ـــــصِ ب ـــــــــَن الـــــنَّ وِم

يَــــــْو فــــــي  ـــــَك  يَــــــُفــــــوتَــــــنَـّ ــــْكال  ــــشِ ــــ� ــــاأْم ــــــــاَت ب ـــــا ف ــــــــَك م ِم

ـــــصَ جـــمـــيـــعـــاً ـــــا� ـــــنَّ ــــْكاْرَحـــــــــــــِم ال ــــــــنــــــــاُء ِجــــْنــــ�ــــشِ ــــــُم اأبْ ــــــُه َف

الــَخــْيـــ ـــــَن  ِم لـــلـــنَّـــا�ـــصِ  ـــــــِغ  ِابْ  )4(2( ـــْك  ـــ�ـــشِ ـــْف ـــنَ ِل ـــغـــي  تَـــْب َكـــَمـــا  ِر 

• • •

212
]ال�صريع[ وقال)3): 

ــْك ــِم ــَه ــْن تَ ـــــًوى  َه ــــلِّ  ــــُك فـــي ُك تَ )4)ال  ـــِحـــْك  َم لَــُجــوجــاً  تــُكــونَــنَّ  وال 

ِحــْكــمــٍة فــي  ــَت  ــشْ ــ� ــاَف ن اإذا  ــ�ــْص  ـــ ــاِف ـــِرْكن تَــــتَـّ وال  خــــيــــراً  ــــــــَدْع  تَ وال 

ــصِ جــمــيــاًل َكــَمــا ــا� ــنَّ ـــى ال ــنَــْع اإل ِبــْكوا�ــشْ ـا�ــُص  الــنَـّ ــُه  ــَع ــنَ ــشْ ــ� يَ اأْن  تُـــِحـــبُّ 

ــٍة ــَغ ــْل بُ ِبــِغــنَــى  َعــْيــنــاً  ــــرَّ  َق ــــْن  َم ــْك4(  ــِل ــَم ــَص ال ــ� ــْي يــومــاً بــيــوٍم عــا�ــَص َع

• • •

)1)  الدي�ان: 268 – 269. 

)2)  فيه نظر اإلى الحديث: »ل ي�ؤمن اأحدكم حّتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنف�سه«. 

)3)  الدي�ان: 269. 

)4)  الَمْحك: الم�ساّرة والمنازعة في الكالم. 
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213
]الوافر[ وقال)1): 

ــكُّ ــا بـــالـــمـــــــوِت �ــشَ ــن ــنَ ــي ــق ــوكــــــاأنَّ ي ــْزُك ــواِت يَ ــه ــشَّ ــ� ومـــا َعــْقــٌل عــلــى ال

علينا غـــالـــبـــًة  ـــواِت  ـــه ـــشَّ ـــ� ال ــــرى  ــــنَّ تـَـــــْرُكن ــــُه وعــــنــــَد الـــُمـــتَّـــقـــيـــَن لَ

ــُك )2)لـَـــَهــــْونــــا والــــــحــــــوادُث دائــــبــــاٌت ــْت ــه َف ــي ــْدَت اإل ــشَ ــ� ــمــا َق ــنَّ ِب ــُه لَ

ـــْن اأهــــِل الــتَّــالهــي ـــكُّوفـــي االأْجــــــداِث ِم ـــَف تُ وال  تَــــُفــــوُت  مـــا  َرهــــائــــُن 

بــالــتَّــمـــــنِّــي ــــــداٌت  ِع ــا  ــي ن ــدُّ ــل ول ]75/اأ[5(  ــــُك  واإْف ــــِذٌب  َك ِعــداتــهــا  ـــلُّ  وُك

ـــاٍق ـــبَ ـــــذي ُمــــْلــــٍك ِب ــــا ُمــــْلــــٌك ِل ــُكوم ــْل ُم الـــَحـــَدثـــاِن  عــلــى  يبقى  ــــْل  وَه

َرِمـــيـــٌم َغـــــداً  الـــِعـــبـــاَد  اإنَّ  اأال   )7(3( ـــكُّ  ـــبَ تُ ــُم  ــَده ــع ب االأر�ــــــصَ  واإنَّ 

• • •

214
]الوافر[ وقال)4): 

ــَلــْك ــــــواُم ُغــ�ــشْ ــَل االأْق ــِدروَن َحــْمــَلــْك )5)كــــاأْن قـــْد َعــجَّ ــتَ ــْب وقـــاَم الــنَّــا�ــُص ُم

ــٍر ــْج ـــُت َه ـــْي ـــَك بَ ــرى ل ــثَّ ــال ـــَد ب ـــجِّ ــْكونُ ــَل ــْق ـــِت االأُكـــــفُّ اإلـــيـــِه نَ ـــرَع ـــشْ واأ�

ــــْرداً ــك فــيــه َف ــمِّ ــَلــَمــَك ابـــُن َع ــْكواأ�ــشْ ــَل ـــــوَك َحــْب ــه اأُخ ــدي ـــَل مـــْن ي ـــش واأر�

ـــواَك ِذْكــــراً ــوُب �ـــشِ ــل ــُق ـــِت ال ـــاَولَ ــْكوح ــَل ــيــَن َو�ــشْ ــِه ونَــ�ــشِ ــل ــَو�ــشْ ــَن ِب ــشْ ــ� اأِن

)1)  الدي�ان: 271. 

)2)  في الدي�ان: »… والح�ادث واثباٌت …«. 

 .» )3)  في الدي�ان، وحا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »ُتَدكُّ

)4)  الدي�ان: 269 – 271. وهذه الق�سيدة لي�ست على روي الكاف، بل روّيها الالم الم��س�لة بكاف، فهي 

في غير م��سعها، وحّقها التاأخير اإلى اآخر روي الالم.

)5)  في الدي�ان: »… يبتدرون حملك«. 
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ْفٌر �شِ واأنـــَت  الــوارثــون  ــاَر  و�ــش نــيــا بــمــاِلــَك مــنــَك اأْمــَلــْك )1)5(  ــَن الــدُّ م

زاداً ـــْوِت  ـــَم ـــل ل ـــْذ  ـــِخ ـــتَّ تَ لَـــــْم  �ُشْغَلْكاإذا  ــمــوِت  ال ــِر  ــِذْك ب تـَـْجــعــْل  ـــْم  ولَ

ــى ــْدع ـــَك يــــوَم تُ ــَت َحـــظَّ ــْع ــيَّ ــشَ ــْد � ــق ــَلــْكف ــُه وَفــ�ــشْ ــبُ ــ�ــشُ ــْن ــَلــَك حــيــن تَ واأ�ــشْ

ُقــْدمــاً ــهــواُت   الــ�ــشَّ َك  تَـــُغـــرُّ ِمثَلْكاأراَك  ــهــواُت  ــ�ــشَّ ال ِت  ــــرَّ َغ قــْد  وكـــْم 

ــا ــاي ــمــن ــــنَّ بــــَك ال ــــبَ ــــْذَه ــــتَ ــــــا ولَ ــْكاأَم ــَل ــْب ـــْد كـــان َق ــْت ِبــَمــْن َق ــب كــمــا ذه

ــداً ُرَويْ َفِقْف  ملْكَت  بما  بَِخْلَت  ــْك10(  ـــْد وهــْبــَت فــلــْم يَــُجــْز لَ كـــاأنَّـــَك َق

ـــٍب بــالــمــنــايــا ـــري ــْمــَلــْككـــــاأنَّـــــَك   عـــــْن   ق ــَد الــجــمــِع �ــشَ ــْع ــَن بَ ــْت ــتَّ وقـــد �ــشَ

ــــٍم ِعــــْل ـــــلُّ  ـــــَح َم ــــــــَت  اأن هلِل  ]75/ب[اأال  َجْهَلْك  يَُكفُّ  لي�َص  الِعْلَم  راأيــُت 

ِفــْعــِلــي ـــَت  ـــْب ـــ�ـــشِ َح ــــــَت  اأن هلل  ــْكاأال  ــَل ــْع ــيــَت ِف عــلــيَّ َفـــِعـــْبـــتَـــُه ونَــ�ــشِ

ـــي ـــمـــنِّ ـــتَّ ال َدِع  اأنــــــــَت  هلل  َفــتَــهــَلــْكاأال  ــــُه  ــــبَ ــــواِق َع ــــْن  ــــاأَم ت وال 

يَْوٍم ُكلَّ  َك  نف�شِ َعــْذِل  في  وُخــْذ  ــْك15(  ــْذلَ ــَك َع ــْن ــُل ِم ــبَ ــْق ــ�ــَص تَ ــْف ــنَّ لــعــلَّ ال

ــى ــل ــْب ـــــــــاِم تَ َة االأيَّ ـــــــدَّ ـــــَر ِج ـــــــْم تَ ــْكاألَ ــَل ــْت َق ـــــــِرْدَن  يُ ـــاِت  ـــحـــادث ال واأنَّ 

ــاً ــفَّ ــِخ ُم نـــيـــا  الـــدُّ مــــَن  ــــُرْج  ــــاْخ ف ــْكاأال  ــَل ــْق ــك ِث ــدي ـــَن  ي ـــْي ــَك  بَ ــن ْم ع ـــــدِّ وَق

َحيٍّ ُكــلِّ  َم�ْشَلَك  الموَت  ــُت  راأيْ ــْك18(  ــَل ــ�ــشْ َم ــيِّ  ــَح ــل ل ــــــُه  ُدونَ اأَر  ـــــْم  ولَ

• • •

215
]الطويل[ وقال)2): 

َذاكــا وال  ذا،  ــى  اإل ال  ــْب  ــاْرَغ ف اهلل  ــى  ــااإل ــْوالك ـــ َم واهللُ  اهلِل   عــبــُد  فــــاإنَّــــَك 

)1)  في الدي�ان: »… لمالك منك …«. 

)2)  الدي�ان: 274. 
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َذى تَْحيا �َشليماً ِمَن االأَ اأْن  �ِشْئَت  واإْن  اكا2(  تَـرَّ ِع�ْشَت  ما  النَّا�ِص  راِر  ِل�شِ َفُكْن 
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]الطويل[ وقال)1): 

ــِك ــاِل َف َح ـــرُّ ــا تـَــ�ـــشَ ــي ــا ُدن ــِكاألَـــــْم نـَـــَر ي ــاِل ــق ــت ــا وان ــن وَغـــــــْدرِك يـــا ُدنـــيـــا ِب

�شى الرِّ بــِك  ــتَــِتــمُّ  يـَـ�ــشْ ـــداٍر  ب بَكماِلِكفل�ْشِت  ـــرٍئ  اْم َكــفِّ  فــي  ــِت  ــْن ُك ــو  ول

نى ال�شَّ اإلـــى  ــعــوُد  ي ــا  ــي ُدن ــا  ي َحــالِلــِكَحـــراُمـــِك  ــْن  ِم ُم�شِفٌق  فينا  ــبِّ  الــلُّ وذو 

ــٌر ُغـــُمـــوُمـــُه ــي ــث ـــا ك ـــي ـــا ُدن ـــِك ي ـــُف ـــي ــِكاأل ــزاِل ــِت اْع ــَر  ــْي َغ منِك  الــنَّــجــاُة  فلي�َص 

ُقْلَعٍة داَر  تَ�ْشتوِطني  ال  نف�ُص  اأيــا  اِد قبَل ارتحاِلِك ]76/اأ[5(  ولكْن ُخذي في الزَّ

واْذُكـــري كتابَِك  تَْن�َشْي  ال  نَْف�ُص  ــا  ماِلِكاأي ب�شِ ــِه  ــِت ــي ــِط اأُْع اإْن  الـــَويْـــُل  لــِك 

ٍغِ ـــرُّ ـــَف تَ يــــوُم  الـــيـــوَم  اإنَّ  نــفــ�ــُص  ــتــغــاِلــِكاأيــــا  ـــوِم ا�ــشْ َفـــُدونـَــِكـــِه مـــْن قــبــِل ي

ري َفيَ�شِّ ـــِت  اأن نف�ُص  ــا  ي ــٌة  ــوؤول ــشْ ــ� ــوؤاِلــِكوَم ــَل �ــشُ ــْب ــِر َق ــاً لــيــوِم الــَحــ�ــشْ ــواب َج

ــرٌة ــي ــِق ــــِت َف ــا نــفــ�ــُص اأن ــٌة ي ــوؤول ــش ــ� ِفعاِلِك)2)وم مــن  ــِه  ــت ْم ــدَّ َق مــا  خــيــِر  اإلـــى 

ري اإذا ــِك10( ُهَو الموُت فاْحتاطي لُه وابْ�شِ لَ وال  عــلــيــِك  ال  ــاً  ــاف ــَف َك ـــْوِت  ـــَج نَ

• • •
217

]الطويل[ وقال)3): 

الَح�َشا �شاِمُر  فتًى  التَّقوى  َفتَى  الم�َشاِلِك)4)لَِنْعَم  نَِقيُّ  نيا  الدُّ مَن  َخمي�ٌص 

)1)  الدي�ان: 272. 

)2)  في الدي�ان: »وم�سكينة يا نف�س …«. 

)3)  الدي�ان: 273. 

)4)  في الدي�ان: »لنعم التُّقى تق�ى فتى …«. 
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يَْعتَِبْدنَُه اأْن  اِت  ــذَّ ــل الَّ َمــَلــَك  فتـًى  ــِك2(  ــاِل ــم ِب ـــنَّ  ـــُه لَ ــــبٍّ  لُ ــــلُّ ذي  ُك ـــا  وم

• • •

218
]الوافر[ وقال)1): 

لَـــْك ـــــا  اأبَ ال  تُــخــلَّــَد  اأْن  ـــُع  ـــَم ـــْط ــْكاأتَ ــالَ ــن تَ اأْن  ــِة  ــيَّ ــن ــم ال ــــَن  ِم ــــَت  ــــْن اأِم

ــــواًل َر�ــــشُ ـــا  ـــه لَ اإنَّ  واهلِل  ـــــــا  ـــْكاأَم ـــالَ ــــــاَك لـَــَمـــا اأَق ــــْو اأتَ ـــُم لَ ـــ�ـــش واأُق

ــُث ُكـــْنـــَت ُقــــــُدوَم َمــــْوٍت ــي ــْر ح ــظَّ ــن ــْكت ــالَ ــي ـُت بــعــَد َجــْمــِعــهــِم ِع ــتِـّ يُــ�ــشَ

ــَك َرْدمــــــاً ــي ــل ــراِب ع ـــْككــــاأنِّــــي بـــالـــتُـّ ـــالَ ــون م ــم ــش ــ� ــت ــق وبـــالـــبـــاكـــيـــن ي

َخمي�شاً نــيــا  الــدُّ ــَن  م فــاْخــُرْج  اأال   )5(2( ــْك  لَ َزَجــا  بما  المعا�ِص  ــَن  ِم وَزجِّ 

�َشْيئاً النَّا�ِص  في  ُمَخلِّفاً  فل�ْشَت  َفــــَعــــالـَـــْك6(  اإالَّ  داً  ـــــــَزوِّ ـــــــتَ ُم وال 

• • •

219
]الكامل[ وقال فيما و�صل بهاء)3): ]76/ب[ 

ــِه ــِك ــْن َكــــِذِب الـــَكـــُذوِب واإْف ــــاَك م اإيَّ
ِه)4) ِب�َشكِّ الــيــقــيــَن  َمــــَزَج  ــا  ــم ــُربَّ ــَل َف

تََكلُّفاً الــكــذوُب  ــِحــَك  �ــشَ ــا  ــم ــُربَّ ـــذي لَـــْم يـُـْبــِكــِهولَ ــيِء الَّ ــ�ــشَّ ــَن ال وبــكــى م

ــَمــَت الـــكـــذوُب تـَـَخــلُّــقــاً ــا �ــشَ ــم ــُربَّ يُ�ْشِكِهولَ ــْم  لَ الَّـــذي  ــيِء  الــ�ــشَّ مــَن  و�َشكا 

بــَكــالِمــِه ــــروؤٌ  اْم ــــَذَب  َك ــا  ــم ــُربَّ ولَ ــِه4(  ــِك ــْحـــ ــ�ــشِ ـــِه وِب ــِه وبُـــكـــاِئ ــت ــْم ــشَ ــ� وِب

)1)  الدي�ان: 273. 

: اْدَفع.  )2)  في الدي�ان: »… من الدنيا جميعًا«، وَزجِّ

)3)  الدي�ان: 276 – 277. 

)4)  الإْفك: الكذب والفتراء. 
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220
]الكامل[ وقال)1): 

ــــُه ُك ــــرِّ ــــَح تُ ال  ـــَك  ـــِب ـــل ق ــــــاُل  ب ــــا  ــــــُهم ُك ــــــَورُّ ـــــــاذا تَ ـــى م ـــل ـــــٌة ع ـــــَظ ِع

فــي ـــــَك  ل ــــــا  اأب ال  ــــــُل  تـُـــــوؤمِّ ــــــاذا  ــُهم ــُك ــشِ ــ� ــْم ـــوُت واأنـــــــَت تُ ـــم ـــــاٍل ت م

ــٌة ـــ ــَع ــَف ــْن ـــْن لــــَك فــيــِه َم ـــُك ــُهمـــا لَــــْم يَ ــُك ــِل ــْم ــَت تَ ــشْ ــ� ــل ـــا َمـــلـــْكـــَت ف ـــمَّ ِم

يـُــْخـــِلـــُفـــُه اهللَ  ــــــاإنَّ  ف ـــــْق  ـــــِف اأنْ ـــُه4(  ـــرُك ـــْت وتَ َمــــْذمــــومــــاً  ـــصِ  ـــ� ـــْم تَ ال 

• • •

)1)  الدي�ان: 277. 
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221
]الب�صيط[ وقال)1): 

َمــْمــُلــوُل الــنَّــا�ــِص  بيَن  التَّعا�ُشِر  ــُقــوُلُطـــوُل  ــْع َم ــْفــَت  َكــ�ــشَّ اإْن  اآدَم  ـــِن  البْ ــا  م

ـــًوى ــا َرْغـــبـــًة وَه ــي ـــــواُن ُدن ــْرِء األ ــَم ــل ـــــداً مــا عــا�ــَص َمـــْدخـــوُلل وَعـــْقـــُلـــُه اأب

ِرعايَتَها ــِفــْل  ــْغ تُ ال  الــنَّــْفــ�ــِص  ـــَي  راع َم�ْشوؤوُليــا  ا�ْشتُرِعيَت  ما  ُكــلِّ  عْن  فاأنَْت 

جاهُلُه ـــَت  اأنْ ما  وَدْع  ــَت  َعــرْف ما  ــْذ  وَمجهوُلُخ مــعــروٌف  َوْجــهــاِن:  ــِر  ــالأْم ل

ُمْنَفِلتاً ـاِم  االأيَـّ ِمــَن  فل�ْشَت  واْحــَذْر  ]77/اأ[5(   (2( الُغوُل  اأيَّاِمَك  مْن  يَُغولََك  حتَّى 

ـــرٌة هـــِر دائ ـــِب الـــدَّ ـــَريْ ائــــراُت ِب َمْختُوُلوالــــدَّ عا�َص  ما  ِه  نف�شِ عــْن  والــمــرُء 

ــُه ــُل ــاِع ــــَت ف ــاًل اأن ــي ــِم ــمَّ َج ــِت ــتَ ــشْ ــ� ـــْن تَ )3)ل بُــْهــُلــوُل  ــِه  ــَوْج ال َطليُق  ـــَت  واأن اإالَّ 

بِه راَحــتـَـْيــَك  فابْ�ُشْط  الخيَر  ــَع  اأو�ــشَ ــوُلما  ــُل ــْغ ــرِّ َم ــشَّ ــ� ــَد ال ــــْن كـــاأنَّـــَك عــن وُك

ــٌر ِقــ�ــشَ ـــا  ـــن ـــاِل اآج ـــي  ف هلِل  ـــوُلالـــحـــمـــُد  ـــي اآمـــاِلـــنـــا ُط ــي الـــبـَــقـــاَء وف ــغ ــْب نَ

ـــداً اأبَ ِخــْذالنــِه  ِمـــْن  ــاهلل  ب نــعــوذ  ــوٌم وَمـــْخـــُذوُل10(  ــ�ــشُ ــْع ــُص َم ــا� ــنَّ فــاإنَّــمــا ال

ـــُرُه ـــُم ــــُت اأْع ــا ِزلْ ــزٍل م ــن ــي م ــِف )4)اإنِّــــي لَ ــوُل  ــق ــْن َم عــنــُه  ــي  ــاأنِّ ب يَقيني  عــلــى 

لَــَعــَلــى ـــُه  ـــتُ ـــْق اأْوثَ واإْن  َرْحـــلـــي  محموُلواإنَّ  ــِن  ــْي ــَح ال َمــطــايــا  ـــْن  ِم ــٍة  ــطــيَّ َم

ــَهــٍل ــي َم ــُت واالأنــفــا�ــُص ف ــْب ـــ ــاأهَّ َمــْقــبـُـوُلفــلــو ت الَعي�ِص  وبــيــَن  بيني  والــخــيــُر 

بــِه ُمـــقـــاَم  ال  َمـــَحـــلٌّ  ــاِة  ــي ــح ال ــوُلواِدي  ــْحــُل َم الـــَمـــْوِت  ووادي  ــِه  ــي ــاِزل ــن ِل

)1)  الدي�ان: 278 – 280. 

)2)  في الدي�ان: »… حّتى تغ�لك …«. 

اك.  حَّ )3)  الُبهل�ل من الّرجال: ال�سَّ

)4)  في الأ�سل: »اإنا لفي« والمثبت من حا�سية الأ�سل والدي�ان. 
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ُم�َشبَّهٍة اأبــاطــيــٍل  داُر  اُر  ــــدَّ وال ــوُل15(  ــْعــ�ــشُ الــِجــدُّ ُمـــرٌّ بــهــا والـــَهـــْزُل َم

َحــَرٍك ُذو  ــِه  ــاأوي ي مو�شٍع  ِمــْن  )1)ولي�َص  َم�شلوُل  فيه  �َشْيٌف  وللموِت  اإالَّ 

لَنا اأُِعـــدَّ  ــْذ  ُم َعــنَّــا  الــمــوُت  يُ�ْشَغِل  ــْم  ــغــوُللَ اِت َمــ�ــشْ ــُه بــالــلَّـــــذَّ ــن ــا ع ــن ــلُّ وُك

وُمْجتنٌَب َمــْقــُطــوٌع  ــْهــَو  َف يَــُمــْت  ــوُلوَمـــْن  وَمــْو�ــشُ يٌّ  َمْغ�شِ عــا�ــَص  مــا  والــحــيُّ 

ــٌة ــيَ ــان ــــْل مـــا بـــدا لـــك فــــاالآكــــاُل ف مـــاأكـــوُلُك ــــدَّ  بُ ال  اأُُكـــــــٍل  ذي  ـــــلُّ  وُك

َفُمْنتََق�ٌص نيا  الدُّ مَن  �شيٍء  وُكــلُّ  ]77/ب[20(  َفَمْملوُل  نيا  الدُّ مَن  َعْي�ٍص  وُكــلُّ 

مــائــدٌة للَخْلِق  ـــُه  اأْر�ـــشُ َمـــْن  ــوُل�ُشبحاَن  ــف ــْك َم ــُه  ــن م ِرْزٌق  ــه  ــي ــواف ي ــــلٌّ  ُك

ــَعــُهــْم ــاهــْم فــاأْو�ــشَ ــــاَم وَعــ�ــشَّ ى االأن ـــدَّ ـــذوُلَغ ـــْب ــُه ِلــبُــغــاِة الــَخــْيــِر َم ــُل ــشْ ــ� وَف

لُه وا�ْشتِعدَّ  ْر  اأبْ�شِ الَخيِر  طالَب  يا  مــاأمــوُل23(  اهلِل  ــَد  ــن ع اأجـــمـــُع  فــالــخـــــيــُر 

• • •
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]الكامل[ وقال)2): 

ــــــاِل ـــَل االآم ـــائ ـــب ـــعـــُت مـــنـــِك َح ـــطَّ ِرحاليَق الــَمــطــيِّ  ظهِر  ــْن  ع وَحــَطــْطــُت 

ِمْمـ ــْلــُت  ِن ــيٍء  ِلــ�ــشَ اأبــقــى  اأْن  ِلــيويَئ�ْشُت  ــقــى  ــْب يَ واأْن  ــا  ــي ُدن ــا  ي ــِك  ــي ِف ــا  ــَم ـ

َجواِنحي بيَن  الــيــاأ�ــِص  ـــْرَد  بَ ــوجــْدُت  ــي ومـــن تَــْرحــالــيف ــلِّ ـــْن َح ــــــُت ِم واأُِرْح

ــٍب ـــِة ُخــلَّ ـــْرَق ــــُربَّ بَ ــُت لَ اآِل)3)ولــِئــْن يَــئــ�ــشْ ــِة  ــَع ــْم ولَ ــٍع  ــَم َط ِلـــِذي  بَــرَقــْت 

)1)  في الدي�ان: »… ياأتيه ذو حرك …«. 

)2)  الدي�ان: 280 – 284. 

راب. )3)  في الدي�ان: »… ولئن طمعت …«، والبرق الُخّلُب: الذي ل مطر فيه. والآل: ال�سَّ

   وجاء في الدي�ان بعد هذا البيت البيُت التالي:

قاتلي ــــاوؤِك  َرج اإذ  ــاأَم  ــس اأ� ــان  ك بباليمــا  يعتلْجَن  ـــــِدِك  َوْع ــاُت  ــن وب
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فاْذهبي ــِك  ــتُ عــرْف ــا  ــي ُدن ــا  ي االآَن  وَزَواِل 5(  ـــتُّـــٍت  تَـــ�ـــشَ ـــــلِّ  ُك داَر  ـــا  ي

ـــاً ب ـــوؤدِّ ُم ـــاُن  م ـــزَّ ال ـــَي  ل ـــاَر  �ـــشَ ـــاِل واالآَن  ـــث ـــاالأم ب وراَح  ـــيَّ  ـــل ع ــــدا  ــــَغ َف

الُهدى ــى  اإل بيَل  ال�شَّ ــْرُت  اأبَــ�ــشْ ــاِلواالآَن  ــغ ــشْ ــَمــمــي َعـــِن االأ� َغـــْت ِه ـــرَّ ـــَف وتَ

ــُه ــاتَ ــع ـــَي الــمــ�ــشــيــُب نُ ـــَمـــْفـــِرٍق وَقـــــــَذاِل)1) ولـــَقـــْد اأقـــــاَم ل ــــيَّ ِب يـُـفــ�ــشــي اإل

ــْيــُفــُه ــُرُق �ــشَ ــب ــوَت ي ــم ــــُت ال ــُت ِحــيــالــيولــقــد راأي ــن ــُث ك ــي ــِة ح ــيَّ ــن ــم ـــِد ال ـــيَ ِب

َمْت تََخرَّ الَحياِة  ُعَرى  راأيُْت  ولقْد  ــمــالــي10(  ى الــــوارثــــوَن ِل ولــقــد تـَـــَهــــدَّ

ـــــًة ــى الـــَفـــنـــاِء اأدلَّ ــد راأيــــــُت عــل ــق ]78/اأ[ول حالي  ِف  ــرُّ تَــ�ــشَ مــْن  ــَر  تـَـنـَـكَّ ِفيما 

حـــواِدٍث َخــطَّ  ـــُت  راأي ــْرُت  ــبَ ــتَ اْع واالآجــــاِل)2)واإذا  ــــاالأْرزاِق    ب يَْجريــن  

اأرى فــمــا  جـــاُل  ـــرِّ ال ــِت  ــبَ ــنــا�ــشَ تَ ـــاِل واإذا  ـــم ــِح االأْع ــال ــ�ــش ــُص ِب ــا� ــق ــاً يُ ــبَ ــشَ ــ� نَ

ـــُه ـــْدتُ َوَج ــيِّ  ــِق ــتَّ ال عـــِن  ــُت  ــْث ــَح بَ ــــُه ِبــَفــعــاِل واإذا  ــــْولَ ُق َق ـــدِّ ـــشَ ـــ� ــــــاًل يُ َرُج

ــُه واأطــاَع ـــروؤٌ  اْم اهللَ  اتَّــقــى  واإذا  وَمَعاِل)3)15(  َمـــكـــارٍم  ــَن  ــي ب ــــداُه  ــــيَ َف

التُّقى فــي  ــَخ  ــرا�ــشَ تَ اإذا  الــتَّــقــيِّ  وَجالِل)4)وعلى  ــِكــيــنــٍة  �ــشَ تـــاُج  تـــاجـــاِن: 

ـــعـــاُوراً ـهــاُر تَ ـــْذهـــُب والــنَـّ ــُل يَ ــي ــلَّ ـــــــاِر واالإْقـــبـــاِلوال ــِق فــي االإْدب ــْل ـــ ــَخ ــال ب

ــُه ــعــى اإلــيــِه نـَـْفــ�ــشُ ــْن ـــْن تُ ــِب َم ــشْ ــ� ــَح ولَيَاِل)5)وِب َخــــَلــــْت  ـــاٍم  بــــاأيَـّ مـــنـــُه 

في فاأنَت  �ِشئَت  حيُث  ِبَطْرِفَك  ِرْب  ـــــــواِل ا�شْ ــــــــــَدارٌك وتَ ــــنَّ تَ ــــُه ــــٍر لَ ــــبَ ِع

تَْجديدِه في  واأنــَت  الجديُد  يَْبلى  ـــاِل 20(  ـــبَ ْدَت مــنــُه َف ـــــــدَّ ــُع مـــا َج ــي ــم وج

)1)  الَقَذال: جماع م�ؤخر الراأ�س. 

)2)  في الدي�ان: »… حطَّ ح�ادث …«. 

)3)  في الدي�ان: »… فتراه بين مكارم …«. 

)4)  في الدي�ان: »… اإذا تر�ّسخ …«. 

)5)  في الدي�ان: »… منهم باأّيام …«. 

Ehtibal_Book.indb   211 12/9/09   3:26 PM



212

ــٍد ـــَو مـــْن َغ ــُر الَّــــذي ُه ــِط ــبَ ـهــا ال ــا اأيُـّ ُق االأْو�ــــشــــاِل ي ـــي قــــبــــِرِه ُمــــتَــــَفــــرِّ ف

الُهدى في  ُر  الُم�َشمِّ عنُه  الُمنى  ــَذَف  ـــــــاِل َح االأْذي طــويــلــَة  ــــاَك  ــــنَ ُم واأرى 

ــِه ــشِ ــ� ــف ــن ـــــــرَّ ِل ـــمـــا تـَــْلـــقـــى اأَغ ـــلَّ ـــَق ــا ُمــْخــتــاِل ولَ ــه ــــــِرٍح ب ِمـــــْن الِعـــــٍب َم

ــِه ــ�ــشِ ــْف ــنَ ــرَّ ِب ــشِ ــ� ــُم ـــيِّ ال ـــَغ تُغالي)1)يــا تــاجــَر ال ــــَت  اأن ــيِّ  ــَغ ــال ب مــتــى  ــى  ــتَّ ح

ــِه ــنَّ ــَم ِب ــِد  ــحــمــي ال هلِل  ــُد  ــم ــح ال اِل)2)25(  البَطَّ ــُد  ي ــَحــْت  رِب ومــا  ــَرْت  َخــ�ــشِ

ُجــــلــــوُدُهــــْم ـــرُّ  ـــِع ـــ�ـــشَ ـــْق تَ يــــــوٌم  ]78/ب[هلِل  االأْطــفــاِل  َذوائـــُب  فيِه  وتَ�شيُب 

ــوا ــَح الزِل وال ــوازِل والــــــزَّ بــاالأْحــمــاِل يـــوُم الـــنَـّ ـــَن  ـــِذْف ـــْق يَ اإْذ  فــيــه  ِمــــِل  

ـوا ــِن والـــتَّـــبـــايـُــِن  والــتَـّ ــابُ ــغ ــتَّ ــــوُم ال ـــــواِل ي االأْه عــظــيــمــِة  واالأُمــــــوِر  ُزِن   

ــٍل ــلَّ ـــ ــ�ــشَ ــه ُكـــــلُّ ُم ــي ــــاِر واالأْغــــــــالِل يـــــوٌم يُــــنــــاَدى ف ــــنَّ ـــعـــاِت ال ـــطَّ ـــُمـــَق ِب

ــٍة ــرام َك ــــْزُل  نُ ــاَك  ــن ُه للُمتَّقيَن  ــاِل 30(  ــم ــَرٍة وَج ــشْ ــ� ــنَ َعــَلــِت الـــَوُجـــوَه ِب

ُوُجــوُهــهــا للح�شاِب  اأ�ـــشـــاءْت  ـــــَدُه وتَــــاللــــيُزَمــــٌر  ـــــن فـــلـــهـــا بــــريــــٌق ع

ــلــٌة َجــــَرْت ـــٌق ُغــــرٌّ ُمــَحــجَّ ـــواب ـــشَ ـــقـــاِل و� ــوِن َخــفــيــفــُة االأثْ ــط ــبُ ــصُ ال ــ� ــْم ُخ

ــَث كـــاَن اأْغـــبـَــَر نــاِحــاًل ــَع ــشْ ْرباِل)3)ِمـــْن ُكـــلِّ اأ� ال�شِّ ـــَع  ُمـــَرقَّ داِء  ـــــرِّ ال ــَق  ــَل َخ

ـــْم ـــُه ـــلَّ ــٍد واأَظ ــيِّ ــش ـــَرِم � ــــ ـــاأْك وِظـــــالِل نـــزلـــوا ب َجـــاللـــٍة  ُمـــْلـــِك  داِر  ـــي  ف

كثيرٌة االأمــوِر  في  اآَدَم  ابــِن  ِحيَُل  ــاِل 35(  ــت ــْح ــُم ــَة ال ــل ــي ــُع ِح ــَط ــق ـــمـــوُت ي وال

ــُه نـَـْفــ�ــشَ اآَدَم  ـــِن  اب ـــى  اإل ــاة  ــع ــنُّ ال ـــلِّ ِهـــالِلوِمــــَن  َحــــَرُك الــُخــطــا وُطـــلـــوُع ُك

ُمْخِلقاً ــَك  ــِه وج ــرِّ  ــُح ِل اأراَك  ــي  ل ــا  ــــــوَه ِرجــــاِل م ـــِت يـــا ُدنـــيـــا ُوُج اأْخـــلـــْق

ِقيمًة اأعــظــَم  فــكــاَن  ــوؤاَل  ــشُّ ــ� ال ــُت  ـــوؤاِل ِقــ�ــشْ ـــ�ـــشُ ــــــْت ِب ـــٍة اأتَ ـــارف ــــلِّ ع مــــْن ُك

)1)  في الدي�ان: »… الم�سّر بر�سده …«. 

)2)  في الدي�ان: »… ولم تربح يُد …«. 

ْربال: القمي�س.  )3)  َخَلق: باَل. وال�سِّ
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نانٍة �شَ ــِد  ــْق َع ــدَّ  اأ�ــشَ ــوؤاِل  ــشُّ ــ� ــال ب ـــْن  باالأْمـواِل)1)ُك عــلــيــَك  ــنُّ  ــشَ ــ� يَ ــا  ــمَّ ِم

فاإنَّها ا�ْشتطْعَت  ما  الَمحاِمَد  ِن  و�شُ فــي الـــــَوْزِن تـَــْرَجـــُح بَــــْذَل ُكـــلِّ نَـــواِل 40( 

ــُه ــالَ ــِر م ــمِّ ــثَ ــُم ــُت ِمـــَن ال ــْب ــِج ــد َع ــق ]79/اأ[ول االإْقـــــالِل  ــَة  ــن ِزي ــُر  الــُمــثَــمِّ نَ�شي 

ِبــَعــْزِمــِه ــُكــوَك  الــ�ــشُّ لـَـِبــ�ــَص  اْمــــروؤٌ  ــالِل واإذا  �ــشَ َقــُعــوِد  على  ــَق  ــري ــطَّ ال ــَلــَك  �ــشَ

ًة ُقوَّ الَحوادِث  ُخَدُع  َدَعْت  واإذا  االأبْطاِل)2)43(  ــاِرُع  ــ�ــشَ َم ــُهــنَّ  لَ ــِهــَدْت  �ــشَ

• • •

223
]ال�صريع[ وقال)3): 

ُكـــْتـــِبـــِه ـــي  ف ـــــَراأُ  ـــــْق يَ ــــــذي  الَّ ذا  ـــا  )4)ي يـَـــْعــــَمــــُل  وال  اهللُ  اأَمــــــــَر  مــــا 

ـــذي ـــَت الَّ ـــْق حـــمـــُن َم ـــَن الـــرَّ ـــيَّ ــــْد بَ يَـــْفـــَعـــُلَق وال  ـــقِّ  ـــحــــ ـــال ب يـــــاأُمـــــُر 

ـــُه ـــالُ ـــع اأف ـــُه  ـــِب ـــشْ ـــ� تُ ال  كــــــاَن  )5)َمــــــْن  ــــُل  ــــَم اأْج ــْمــتُــُه  َفــ�ــشَ ـــــُه  ـــــوالَ اأْق

ــَمــا ــي ِب ــ�ــشِ ــْف ــنَ ـا�ــَص َف ـــــَذَل الــنَـّ ـــــَذُل )6)َمــــْن َع ـــْن ِديــنــهــا اأْع ـــْت ِم قـــْد قـــاَرَف

الَّـــذي ـــاأتـــي  ويَ ينهى  ــــذي  الَّ اإنَّ  ــحــقِّ   ال   يَــْعــِدُل5(  ــي   ال ــُه   نَــهــى   ف ــْن َع

ــِه ــِل ــْه ــى َج ــــَب عــل نْ ــــُب الــــذَّ اك ــــرَّ يـَــْجـــَهـــُلوال ـــــاَن ال  ك ــــْن  ِمــــمَّ اأْعـــــــــَذُر 

نانة: الُبْخل.  )1)  ال�سّ

)2)  في الدي�ان: »… الح�ادث دع�ة …«، وزاد الدي�ان الأبيات التالية:

�سائاًل َوْجــِهــَك  ببْذِل  ابُتليَت  ِم الــِمــْفــ�ــســاِلواإذا  ــرِّ ــَك ــَت ــُم ــل فـــاْبـــُذْلـــُه ل

بــلــدٍة ــي  ف راً  ـــعـــذُّ َت َخــ�ــســيــَت  الــتَّــرحــاِلواإذا  بعاجِل  ــَك  ــدي َي ــُدْد  ــسْ فــا�

فاإنَّما ــاِن  م ــزَّ ال ــِر  ــَي ِغ على  ــْر  ــِب ِعقاِلوا�ــسْ َحــلِّ  ــُل  ــْث ِم ــدائــِد  الــ�ــسَّ ـــَرُج  َف

)3)  الدي�ان: 285. 

)4)  في الأ�سل: »ول يفعل«، والمثبت من الدي�ان، ورواية العجز فيه: »ما قد نهى اهلل ول يعمل«. 

)5)  في الدي�ان: »… ل ي�سبه اأفعاله …«. 

)6)  في الدي�ان: »… من ذنبها …«. 
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ــْن ِم اهللُ  ــُل  يــقــبَ ــا  م ــْن  ــَط ــِل ــْخ تَ ال  ـــُل7(  ـــبَ ـــْق يُ ال  ـــَك  ـــن م ـــــْوٍل  ـــــَق ِب ــــٍل  ــــْع ِف

• • •

224
]الكامل[ وقال)1): 

ــي عــلــى الــُمــْحــتــاِل ــاأت ــى ت ــَل ــِب نـــيـــا َفـــُهـــنَّ بَـــــواِل ِحــيَــُل ال وَمـــ�ـــشـــاكـــُن الـــدُّ

التُّقى عِن  الُكنوَز  َكــنـَـُزوا  ــى  االأُل ــــِن االآجـــــاِل �ُشِغَل  ــْم َع ــه ــِل ــاِط ــب ـــَهـــوا ِب و�ـــشَ

ٍع ـــــَودِّ ـــالَم ُم ــا �ـــشَ ــي ن ــدُّ ــْم عــلــى ال ــلِّ ــشَ ــْرحــاِل � ــتَّ ــال ـــَت ب ـــوِدي ــْد نُ ــق واْرَحــــــْل ف

ـــٍة ـــام ـــــــداِر اإق ـــا ِب ـــي ـــا ُدن ــــــِت ي ـــا اأن ـــِت يــا ُدنــيــا كــَفــيِء ِظـــالِل ]79/ب[م مــا ِزلْ

ــٍة ــيَّ ــِل بَ ــكــلِّ  ب ــا  ــي ُدن ــا  ي وُحــِفــْفــِت  ــلِّ َوبَـــــاِل )2)5(  ــُك ــا ب ــي ــا ُدن ـــِت ي ـــزْج وُم

ــقــاَدتــي ــا مــلــْكــِت َم ــي ــا ُدن ــِت ي ــد كــن وَخبَاِل)3)ق ــٍص  ــاِو� ــش ــَو� ب ــي  ــن ــِت ــرنْ ــَق َف

ــِبــْيــبـَـتــي ـــِت يــا ُدنــيــا َجـــمـــاَل �ــشَ ل ـــوَّ ــــوُر َجــمــالــيَح ـــــذاَك نُ ــاً فــمــاَت ِل ــح ــْب ُق

َجواِنِحي بيَن  منِك  التَّخلُّ�ُص  ــُة مــالــيغر�َص  ــاع ــن ــق ــِة وال ــاع ــن ــق ــَجــَر ال �ــشَ

ــدى ــُه وال ــاللــَة  الــ�ــشَّ ــْرُت  اأبــ�ــشَ الــياالآَن  ُعــذَّ ــــْن  ِم َقــِبــْلــُت  ــِك  ــي ف واالآَن 

ْبَوتي بُْرَدْي �شَ ُذيُوَل  عنِك  وَطَويُْت  ِحبالي10(  ــاِل  ِو�ــش ِمــْن  َحــْبــَلــِك  وقطْعُت 

ِعظاِتها ــاِن  م ــزَّ ال ـــَوِب  نُ ِمــْن  ــِهــْمــُت  ـــــــــواِل وَف وَفــــِطــــْنــــُت لـــــالأيّـــــاِم واالأْح

بالُهَدى نف�شي  ِعــنــاِن  ـــْوَد  َق ــيوملْكُت  ــال ــوى اأْذي ــه ــِع ال ــبَ ـــُت عـــْن تَ ـــَويْ وَط

ــٌة ــمَّ ــُب َج ــحــاِل وتـــنـــاَولَـــْت ِفـــْكـــري عــجــائ ــي الــحــاِل بَــْعــَد ال ٍف ف ــرُّ ــشَ ــ� ــتَ ب

اأَزْل لَــْم  الَقناعِة  على  ْلُت  َح�شَ ــا  ــــَرى االإْكــــثــــاَر كــاالإْقـــــالِل لـَـمَّ ــاً يَ ــك ــِل َم

)1)  الدي�ان: 287. 

)2)  ال�بال: الف�ساد. 

)3)  في الدي�ان: »… فقرنتني ب��ساو�س …« والخبال: الف�ساد. 
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الِغنى هَي  بالَكَفاِف  القناعَة  اإنَّ  ــي االأْمـــــواِل 15(  ــِر ف ــْق ــَف ــُن ال ــْي ــُر َع ــْق ــَف وال

الَهَوى يَْمنَُحَك  اهلل  في  يُكْن  ــْم  لَ ــْن  وتََقاِل)1)َم ــٍة  ــالل ــَم ِب الـــَهـــوى  َمـــــَزَج 

َمـــْنـــِزٍل ِرفـــعـــَة  نـــاَل  اآَدَم  ابـــُن  ــفــاِل واإذا  ــ�ــشَ ِب ِعــْنــَدهــا  اآَدَم  ــــُن  اب ـــــِرَن  ُق

َعْقِلِه ــْن  َع الهوى  حجَب  الفتى   االأْوجاِل)2)واإذا  ــَن  ِم فا  َو�شَ الفتى  ــَد  َر�ــشِ

فاً تََع�شُّ االأمـــــوَر  ــَط  ــبَ َخ الــفــتــى  ]80/اأ[واإذا  َحــالِل  ــلَّ  ُك وَذمَّ  ــراَم  ــَح ال َحــِمــَد 

يَِجْد لَْم  َن  التََّلوُّ لَــِزَم  الفتى  واإذا  اِل)3)20(  ِو�شَ َطــْعــَم  ــِل  الــَو�ــشْ في  لــُه  ـــداً  اأبَ

ــِلــهــا ِلــَفــ�ــشْ االأمـــــوُر  تــــواَزنـَـــِت  الِمْثقاِل)4)واإذا  راجــــُح  منها  ــُن  ي ــدِّ ـــ فــال

َخوالياً منَك  ُهــــَداَك  ــا�ــُص  ري ــْت  ــُر َخــــواِل اأمــ�ــشَ ــي ــَك غ ــن ـــا�ـــصُ َغـــيِّـــَك م وري

ــوٍة ــْل ــشَ ــ� ـــــواَك ِب ــا َه ــي ن ــدُّ ـــْد َعــــِن ال ـــيِّ َق
ِبنَكاِل)5) الهوى  في  نَ�شاَطَك  واْقــَمــْع 

بــاً ُمــوؤدِّ مــاِن  ــزَّ ال في  عقـلَك  ـــــــواِل وبَح�ْشِب  ـــِبـــِه بـــتَـــَقـــلُّـــِب االأْح وِبـــَحـــ�ـــشْ

َمطاِمٍع ــرَّ  َح عنَك  ِبيَاأ�ِشَك  ْد  بَــرِّ ــاِل 25(  ــع ــشْ ـــَقـــَب االأ� َقـــَدَحـــْت بــَعــْقــِلــَك اأثْ

ــٍة ــنَ ــْت ــِف ِل َدعـــــاَك  اإذا  َهـــــواَك  ـــْل  ـــاِت ـــاِل ق ـــتَ ـــاَك ُكــــلَّ ِق ـــن ــــــواَك ُه ـــْل َه ـــاِت ق

الَوغى ــَي  ــِم َح اإذا  بطاًل  تــُكــْن  لَــْم  ـــطـــاِل اإْن  ـــَف االأبْ ـــَذْر عــلــيــَك مـــواِق ـــاْح ف

الَخنا عن  كوِت  بال�شُّ ل�َشانََك  االأْقواِل)6)اْخـــُزْن  عــواقــَب  عليَك  ــــَذْر  واْح

)1)  في الدي�ان: »… بماللة وثقاِل«. 

)2)  الأوجال: المخاوف. 

)3)  في الدي�ان: »… لم تجد …«. 

)4)  في الدي�ان: »… اأرجح المثقال«. 

رف والمدافعة.  )5)  النَّكال: ال�سّ

)6)  كثر الحّث على حفظ الل�سان، فمن ذلك ق�له �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: »من ي�سمن لي ما بين لحييه وما بين 

رجليه؛ اأ�سمن له الجنَّة«.  ومنه ق�ل عبد اهلل بن م�سع�د )اأمثال اأبي عبيد 139): »والّذي ل اإله غيره ما على 

الأر�س �سيء اأحقُّ بط�ل �سجن من ل�سان«.

= وفي معناه قال امروؤ القي�س )دي�انه 90):  
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ــِه هــفــواِت عـــْن  َهـــــواَك  ــَت  ــْل ــَق َع ــاِل واإذا  ــق ــــلِّ ِع ــْيــِن ُك ــــْن �ــشَ ـــُه ِم ـــتَ ـــْق اأْطـــَل

واأَطْعتَُه الُهدى  اإلى  �شكْنَت  واإذا  االأعماِل)1)30(  ــِة  ــلَّ ُح �ــشــاِلــَح  ــَت  ــ�ــشْ ــِب اأُلْ

ــٍة ــَذلَّ َم ـــوَب  ث ــَت  لَــِبــ�ــشْ ــَت  ــْع ــِم َط االإْذالِل واإذا  ــــِدُن  ــــْع َم ــَع  ــام ــط ــم ال اإنَّ 

ـــُه ـــالَ اأْذي ــوى  ــه ال ــي  ف ــَت  ــْب ــَح �ــشَ ــاِل واإذا  ــهَّ ــُج َة ال ــْت يـــــداَك َمـــــــَودَّ ــبَ ــشَ ــ� َك

ِعــقــالَــُه ــ�ــشــان  الــلِّ عـــِن  ــَت  ــْل ــَل َح ـــَك وَقــــاِل واإذا  ـــْي ـــَل ـــٍل َع ـــي ــــاَك فـــي ِق ــــق األْ

ــُه ــِقــيــتَ اأُ�ــشْ الــتُّــقــى  ـــى  اإل ــَت  ــْئ ــِم َظ ]80/ب[واإذا  ُزالِل  الَمذاِق  َعْذِب  َم�ْشَرٍب  ِمْن 

�شائاًل َوْجِهَك  ِببَْذِل  ابْتُِليَت  واإذا  ــاِل35(  ــش ــ� ــْف ــِم ِم ال ـــُه لــلــُمــتَــَكــرِّ ـــُذلْ ـــابْ ف

ــٍد ــْوِع ــَم ِب َحـــبَـــاَك  اإذا  ــَف  ــري ــ�ــشَّ ال ِمطاِل)2)اإنَّ  ــِر  ــْي ــَغ ِب ــِلــ�ــشــاً  �ــشَ اأْعـــَطـــاَكـــُه 

ــِه ــوؤاِل ــــاِذُل َوْجـــِهـــِه بــ�ــشُ ــا�ــصَ ب ــت ــا اْع ِب�ُشوؤاِل)3)م الِغنى  نــاَل  ـــْو  ولَ ِعــَو�ــشــاً 

ــُه ــتَ ــَرنْ َق ـــواِل  ـــنَّ ال ــع  م ــوؤاُل  الــ�ــشُّ ـــَواِل واإذا  ــلُّ نَ ـــفَّ ك ــوؤاُل، وَخ ــشُّ ــ� َرَجــــَح ال

ـــٍن ِبـــَوفـــاِتـــِه ـــوِق ـــُم ــاً َعــِجــبــُت ِل الــُمــْخــتــاِل عــجــب ِمــ�ــشــيــَة  ــَر  ــْخــتُ ــبَ ــتَّ ال يم�شي 

فاإنَّها اِفياِت  ال�شَّ الُعُقوَل  َرجِّ  ــاِل40(  ــش ــ� ــوِز وَمـــْعـــِدُن االإْف ــن ــُك َكـــْنـــُز ال

النُّهى اأهـــُل  ــْم  ــه ــاإنَّ ف الـــِكـــراَم  ــاِف  ــــــذاِل �ــش َة االأنْ ــَك َمـــــــَودَّ واْحـــــــَذْر عــلــي

واأْعــِطــِهــْم وَحــاِرمــيــَك  قاِطعيَك  ــْل  وَواِل �ــشِ ِبـــــذاَك  َفـــــُدْم  ــَت  ــْل ــع ف واإذا 

ــٍل فــي َقــْولــِه ــام ــك ــيــ�ــَص ب ــــْرُء ل ــــَم ــــَن قــــولَــــُه ِبـــَفـــَعـــاِل وال ـــى يُـــــَزيِـّ ـــتَّ ح

ــِه ــِل ــْع ــِف ــُع ب ــي ــش ــَو� ــَع ال ــَف ــت فـــيـــُع الــعــالــيولـَــُربَّـــمـــا ان ـــَفـــَل الـــرَّ ـــا �ـــشَ ـــم ـــُربَّ ولَ

والنُّهى ِر  التَّفكُّ ِلــَذوي  ِعْبَرٍة  َكْم  الخالي45(  مـــاِن  الـــزَّ وذا  مـــاِن  الـــزَّ ذا  فــي 

ل�سانه عليه  يــخــزن  َلـــْم  الــمــرء  اِن اإذا  ــزَّ ــَخ ب ــ�اه  ــس � �ــســيء  على  فلي�س 

)1)  في الدي�ان: »… اأُلب�ْسَت ُحلََّة �سالح …«. 

)2)  في الدي�ان: »… حباك ب�عده …«. 

)3)  في الدي�ان: »… وجهه بل�سانه …«. 
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َعْقَلُه ـــَن  َزيَّ الــَعــْقــِل  عيِف  �شَ ِمــْن  ـــاِلَكــْم  ـــث مــا قــد َرعــــى وَوعــــى ِمــــَن االأْم

ُهُم وما  الُعيوِن  في  ِرجاٍل  ِمْن  َكْم  ــِرجــاِل47(  ِب ْفتَُهْم    َك�شَّ اإْن   العقِل   ــي   ف

• • •

225
]مجزوء الوافر[ وقال)1): 

ـــــــــا َمـــــــْن َخـــــْلـــــَفـــــُه االأَجـــــــــُل ]80/ب[اأيَ ــــــــُل  االأَم ـــــُه  اَم ـــــدَّ ُق ــــــْن  وَم

يُــــْنــــجــــيـــــ ال  واهلِل  ـــــــــــــا  والـــَعـــَمـــُلاأَم ــــْدُق  ــــشِّ ــــ� ال اإالَّ  ـــــَك  ـ

لَـــْيــــ داًء  الــــــمــــــوَت  ـــُلراأيـــــــــــُت  ـــيَ ـــِح ــــُع ُدونَـــــــــُه ال ــــَف ــــْن ـــصَ تَ ـــ� ـ

بـَـــْيـــــ ـــــــــــٌر  اأْم الــــــمــــــوَت  ـــــِدُلواأنَّ  ُمـــــْعـــــتَ اهلِل  َخـــــْلـــــِق  ـــــــــَن  

اأْمـــــال َعـــــــْن   ــــــــــاَم  االأيَّ ــــِل  �ــــشَ ــــا فــعــُلــوا5(  ـــَن م ـــي ـــشِ ـــا� ـــم ِكـــــنَـــــا  ال

• • •

226
]الوافر[ وقال)2): 

ــُد الــَجــلــيــُل ــَم ــ�ــشَّ ـــُد ال ـــواِح ــى ال ــاَل ــع ـــُلتَ ـــِدي َع لــــُه  ـــكـــوَن  ي اأْن  ـــى  وَحـــا�ـــشَ

ــــلُّ �ــشــيٍء ــُز وُك ــزي ــع ــــواُه َفــــْهــــَو ُمـــْنـــتَـــَقـــ�ـــصٌ َذلـــيـــُلُهــــَو الــَمــِلــُك ال ــــشِ �

ـــِه ـــي اإل اإالَّ  ـــــٍب  ـــــْذَه َم ــــــْن  ِم ــــــا  ــُلوَم ــي ــب ــشَّ ــ� ال ــــَو  ــــُه لَ ــُه  ــل ــي ــب ــشَ � واإنَّ 

يـُـحــ�ــشــى ــَص  ــ� ــي ل ـــاً  ـــنّ ـــَم لَ ــــُه  ل ـــُلواإنَّ  ـــَجـــزي ال ــــَو  ــــُه لَ َعـــــطـــــاءُه  واإنَّ 

علينا َعــــــْدٌل  عـــطـــاءُه  واإنَّ   )5(3( ــُل  ــي ــم ـــٌن ج َحـــ�ـــشَ ـــِه  ـــالئ ب ـــــلُّ  وُك

)1)  الدي�ان: 286 – 287. 

)2)  الدي�ان: 290. 

)3)  رواية الدي�ان، وحا�سية الأ�سل: »وُكّل ق�سائه عدٌل علينا«. 
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ـــِه ـــْي ـــَل ٍه اأثـْــــنـــــى َع ـــٌر َكــِلــيــُلوُكـــــــلُّ ُمــــــَفــــــوَّ ـــَحـــ�ـــشِ ـــُمـــْن ـــُه َف ـــَغ ـــُل ـــْب ـــيَ ِل

ــا ــاي ــن ــَم ــال ــــْد تَــــهــــاَوَن ب ـــــْن ق ــــــا َم ــُلاأيَ ــوي ــطَّ ُه االأمــــــُل ال ــــْد َغــــــرَّ ـــــْن َق وَم

ُغــــُروٌر ــا  ــي ن ــدُّ ال اأنَّـــمـــا  تَــــَر  ـــــْم  األَ َقـــلـــيـــُل8(  فـــيـــهـــا  َمـــقـــاَمـــنـــا  واأنَّ 

• • •

227
]ال�صريع[ وقال: 

ــْل ــي ـــذا الـــنـّــا�ـــُص َقـــــااًل وِق ]81/ب[اأ�ــشــبــَح ه َجميْل  ْبٌر  �شَ اهللُ  فالُم�ْشتََعاُن 

ــرى ـــا ن ــى م ــل ــــَل الــــَحــــقَّ ع ــــَق ـــا اأث ــْل )1)م ــقــي ثَ ــاً  ــه ــري ــقُّ َك ــح لَـــْم يـَــــَزِل ال

ـــ نـــيـــا ويَــــا ِجــــيــــَرَة ال ـــــا بَــنــي الـــدُّ بيْلاأيَ ال�شَّ ــوَن  ــُل ــِف ــْغ تُ ـــْم  َك ـــى  اإل ــَمــْوتــى  ـ

ـــلـــٍة َغـــْف ــــي  ــــِف لَ ذاَك  عـــلـــى  ــــــا  َفِجيْلاإنَـّ ِجــيــاًل  الخلَق  يُفني  ــوُت  ــم وال

ــى ــَل ــِب ال واإنَّ  ـــروٌر  ـــْغ ـــَم لَ ـــــي  اإنِّ ـــِرُع فــي ِجــ�ــشــمــي قــلــيــاًل َقــلــيــْل5(  يُـــ�ـــشْ

ـــْد ـــَق َف زاداً  لـــلـــمـــوِت  َدْن  ـــــــــــَزوَّ ــْلتَ حــي ــرَّ حــيــَل ال نــــادى ُمـــنـــاديـــِه: الــرَّ

ِلــي اأنَّ  عــلــى  ْهــــِر  بــــالــــدَّ ـــــرُّ  ـــــتَ ـــوٍم مــنــُه َخــْطــبــاً َجــلــيــْل )2)اأْغ ـــلِّ ي ــي ُك ف

ــِه ــي نـَـْفــ�ــشِ ــاأِن ف ــشَّ ــ� ـــْن َعــظــيــِم ال ـــْم ِم ــْلَك ــي ــى َذل ــش ــ� ــاأْم ـــّزاً ف ـــتَ ـــْع ـــَح ُم ـــبَ اأ�ـــشْ

ــهــا ــــى نَــْفــ�ــشِ نــيــا اإل )3)يـــا َخـــاِطـــَب الــدُّ َقــِتــيــْل  ــــوٍم  ي ــــلِّ  ُك فـــي  ــا  ــه ل اإنَّ 

ـــا ـــه الأْزواِج ــا  ــي ن ــدُّ ال ـــَل  ـــتَ اأْق ــا  م  )10(4( َقــبــيــْل  ــاًل  ــي ــب ق ــــــّداً  َع ـــْم  ه ـــدُّ ـــُع تَ

ــهــا ـــــْن ِظــلِّ نـــيـــا وَع ــــُل َعــــِن الـــدُّ ــِة ِظـــــاًل َظــِلــيــْلاُ�ــــشْ فــــــاإنَّ فـــي الـــَجـــنَـّ

)1)  في الدي�ان: »… على من نرى …«. 

)2)  في الدي�ان: »… خطب جليل« َوْهٌم. 

)3)  في الدي�ان: »… ي�م ع�يل«. 

)4)  في الدي�ان: »… قتياًل قتيل«. 
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ــــْر وال وَح  ــــرَّ ــــل ل الـــجـــنَّـــة  ـــي  ف ـْل�َشـبيْلواإنَّ  وال�شَّ ـــَة  اح ـــرَّ وال ـــحـــاَن  َريْ

�شى الرِّ ــاَل  ن الجنََّة  ـــَل  َدَخ ــْن  َم ــيــْل13(  ــِق ــَم ــاَب ال ــط ــت ــشْ ــى وا� ــنَّ ــَم ــا تَ ِمــمَّ

• • •

228
]الكامل[ وقال)1): 

ــْقــلــي ــى َع ــل ــاً ع ــوب ــل ــغ ـــْحـــُت م ـــبَ ِفــْعــِلــياأ�ـــشْ ـــــْع  َم ــــَي  ــــْول َق ــوي  ــت ــش ــ� ي ال 

ــٍف ــِل ــت ــْخ ــــــْدُل الــقــيــامــِة َغـــْيـــُر ُم ]82/اأ[َع الـــَعـــْدِل  ذلـــَك  ُل  اأوَّ ــوُت  ــم وال

ــــْقــــُت لـــُه ــــا ُخــــِل ـــِل يــــا َغــفــلــتــي َعــــمَّ ـــْه ـــُمـــْنـــَقـــَلـــبـــي لـَــــــُذو َج اإنِّـــــــي ِب

ـــُه ـــُف ـــلِّ اأَُخ َمـــــْن  ولـَــيـَــْلـــَحـــَقـــنِّـــي  ــلــي4(  ــْب ــى َق ـــْن َمــ�ــشَ ـــَم ــــنَّ ِب ــــَق ــــَح والأَلْ

• • •

229
]الب�صيط[ وقال)2): 

ــوال ــُع ــْف َم كــــاَن  اأْمـــــراً  اهللُ  َر  ـــــدَّ َق )3)اإْن  َمْجُهوال  لي�َص  ــراً  اأْم نَْجَهُل  وكيَف 

ـــــا الِحـــقـــوَن ِبــَمــْن ـــــا لـَــنـَــْعـــَلـــُم اأنَّ ـــوالاإنَّ ـــا ُط ـــن ـــاِل ـــي اآم ــــنَّ ف ــــِك َولَّــــــى ولَ

نــيــا وِزيــنـَـتـَـهــا ــاِلــِب الــدُّ ــِمــْنــُت لــلــطَّ ــُغــوال�ــشَ َمــ�ــشْ عــا�ــَص  مــا  بــهــا  ــــزاَل  ي اأالَّ 

ـرِه بنا�شِ ُمــْغــتَــّراً  ـــاَن  ك ـــْن  َم ُربَّ  ــا  اأم�شى واأ�شبَح في االأْجداِث َمْخُذوال )4)ي

ــُه يــاأكــُل ــمــاِل  ــال ب ــٍط  ــِب ــتَ ــْغ ُم وُربَّ  مــاأُكــوال5(  �ــشــاَر  اإْذ  ــُه  ــربُ ــش ــ� وي يــومــاً 

)1)  الدي�ان: 292. 

)2)  الدي�ان: 292. 

)3)  �سدر البيت مقتب�س من ق�له تعالى في �س�رة الأنفال 42 و44: {  }. 

)4)  في الدي�ان: »… الأجداث مجدول«. 
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وينقُلهْم الموتى  على  يَْبكي  زاَل  ما  ــــاُه َمـــْبـــِكـــيـّــاً وَمــْنــُقــوال6(  ــــن ـى راأيْ حــتَـّ

• • •

230
]الطويل[ وقال)1): 

َعْذلي ذوو  فا�ْشتراَح  َجْهلي  ْبُت  ى َجْهليتَنَكَّ واأْحَمْدُت ِغبَّ الَعْذِل حيَن انَْق�شَ

با ال�شِّ عِن  �ُشْغٌل  الموِت  في  لي  الَعْقِلِ واأ�شبَح  ِلَذوي  �شاِغٌل  �ُشْغٌل  الموِت  وفي 

َمْن َفنَْف�ُص  بنف�شي  ــَغــْل  اأُ�ــشْ ــْم  لَ ــا  اأن �ُشغلياإذا  بها  يكوَن  اأْن  اأرجــو  النَّا�ِص  ِمــَن 

ــٌل يــ�ــشــوُن اأمــانـَـتــي ــْق ــُكــْن َع ـــاإْن لَـــْم ي لي)2)ف َف�شْ َفما  َحييُت  ما  وِديني  وِعْر�شي 

كاأنَّني َحنيناً  نــيــا  الــدُّ اإلـــى  اأِحــــنُّ  ]82/ب[5(  ْحِل  الرَّ َقِلَق  ُم�ْشتَْوِفزاً  بها  ولَ�ْشُت 

بها ُم�ْشتَْوِح�شاً  لي�َص  عليها  ذا  اأْهــــِلِ وَمــْن  ذا  ـــاَن  ك واإْن  فيها  ــاً  ــرب ــتَ ــْغ وُم

ُمــَخــلَّــٍد ــُر  ــْي ــَغ َف بــعــدي  ـــْن  وَم َقْبلي�شاأم�شي  ى  َم�شَ َقــْد  َمــْن  بَْعُد  يَُخلَّْد  لـَـْم  َكما 

ـــــداٍر الأهــِلــهــا ــا ِب ــي ن ــدُّ ـــْمـــُرَك مــا ال ـــَع َرْحِل)3)لَ على  جميعاً  كانوا  َعَقلوا  ولـَـْو 

الِبَلى ــِن  َع اإالَّ  اعاُت  ال�شَّ تَْبَحُث  ــا  ــِلِ وَم ــْك ثُ على  اإالَّ  االأيَّـــــاُم  تَــْنــطــوي  ـــا  وَم

تَرى وما  الِفراِق  داِر  لَِفي  ــا  واإنَّ ْمِل)4)10(  ال�شَّ ُمْجتَِمَع  عا�َص  ما  ــداً  اأَح بها 

• • •

)1)  الدي�ان: 293. 

)2)  في الدي�ان: »… واإْن لم يكن …«. 

)3)  في الدي�ان: »… على رجل«. 

)4)  في الدي�ان: »… ولن ترى …«. 
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231
]الوافر[ وقال)1): 

بالقليـِل اأْر�ــشــى  فل�ْشُت  ــُت  ــِرْه ــشَ ــــــَدٍث جــلــيــِل � ــــكُّ ِمـــــْن َح ــــَف ومــــا اأنْ

ــي ــنِّ ــَع ـــــــٍل يُ ـــــْن اأَم ـــــا اأنْـــــَفـــــكُّ ِم ـــِل وَم ـــي ـــــكُّ ِمـــــْن قـــــاٍل وِق ـــــَف وَمـــــا اأنْ

ــى ــنَّ ــَع ــُم ال نـــيـــا  الـــدُّ ـــَق  عـــا�ـــشِ ـــا  ي ــِل اأال  ــي ح ــرَّ ــــى ال ـــَت اإل ـــْد ُدعـــي ـــك ق كـــاأنَّ

ــْفــ�ــٍص ــهــواِت نَ بيِل اأَمــــا تَــْنــَفــكُّ ِمــــْن �ــشَ ال�شَّ ــِد  ــشْ ــ� َق ـــْن  ع ِبـــِهـــنَّ  ـــوُر  ـــُج تَ

نف�شي �َشَهواِت  ِمــْن  ُعوِفيُت  لَِئْن  طويِل)2)5(  ـــرٍّ  �ـــشَ مـــن  ُعــوفــيــُت  ــقــد  ل

نـــيـــا دوائـــــــــُر َداِئـــــــــــراٌت ــِل ولـــلـــدُّ ـــ ــي ل ــذَّ ــال ــِز وب ــزي ـــ ــَع ــال ـــَب ب ـــْذَه ـــتَ ِل

ــــُب الـــَمـــنـَــايـــا ــــَه ـــا يـَـــــٌد تَ ـــي ن ـــلـــدُّ الخليِلول ِمــــَن  الــخــلــيــَل  ــُب  ــِل ــتَ ــشْ ــ� وتَ

نَ�شيٍح ـــْن  ِم ــَك  ــِل ــْق َع ــُر  غــي ـــَك  لَ ــِلومـــا  ــي ــــْن َدل ــُر َعــْقــِلــَك ِم ــي ـــَك غ ـــا ل وم

مـــاٌل اهلِل  ـــوى  ـــْق تَ ـــُر  ـــْي َغ لَــــَك  ]83/اأ[ومــــا  الجميِل  الَح�َشِن  َفَعاِلَك  وغيُر 

َجْهٍل ــلَّ  ُك ــَرُع  ــْق يَ الِحْلِم  َوقـــاُر  بالجليـِل 10(  ــهــ�ــُص  ــْن يَ ــِر  ــْب ــ�ــشَّ ال وَعـــــْزم 

• • •

232
]الب�صيط[ وقال)3): 

ــِل االأَج �شاعَة  ـــْر  واْذُك َك  ِلنَْف�شِ ــَهــْد  بـــاالأَمـــــــِلِاْم ُدنــــيــــاَك  فـــي  نَّ  ــــرَّ ــــَغ تُ وال 

َمَهٍل على  واْعَمْل  دى  الرَّ ُحتُوَف  َمــَهــِل�شاِبْق  نــيــا على  ــذه الــدُّ مــا ُدْمـــَت فــي ه

)1)  الدي�ان: 294. 

)2)  في الدي�ان: »لئن ع�فيت من �سه�ات نف�ٍس …«. 

)3)  الدي�ان: 294 – 295. 
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وُمْفتََح�ٌص ــوؤوٌل  ــ�ــشْ َم ــَك  ــاأنَّ ب ــْم  ــَل الَعَمِلواْع على  وَمــْعــُرو�ــٌص  َعِمْلَت  ا  َعمَّ

ــا وُزْخــُرُفــهــا ــي ن ــدُّ ـــَك ال ــنَّ ب ــبَ ــَع ــْل تَ ــِلال  ــثَ ــَم ــي ال ـــــلِّ ف ــالــظِّ ـــْت ب ـــِرنَ ــا ُق ــه ــاإنَّ ف

ُمراَقبٍَة ذو  اإالَّ  النَّْف�َص  ــْحــَذُر  يَ ال  َوَجِل)1)5(  على  نيا  الدُّ ِمَن  ويُْم�شي  ِحي  يُ�شْ

وَما الحياِة  ــِل  اأْه ِمــْن  الموَت  اأْقــَرَب  والعمِلما  الَقْوِل  ِبُح�ْشِن  اللَّبيَب  اأْحَجى 

ُكلِِّهِمِ للنَّا�ِص  ــٌة  ــْدَرَج َم والــمــوُت  بُِل)2)7(  ال�شُّ َمْجَمُع  ــْرٍه  ــُك ِب اإليه  داً  َق�شْ

• • •

233
]مجزوء الرمل[ وقال)3): 

ـــ ــشْ ــ� ـــــْن ُح ـــُب ِم ـــَج ـــْع ـــــْل ِلــــَمــــْن يَ ـــــــــِن ُرُجــــــــوِعــــــــي وَمـــــقـــــاِلـــــيُق

ُودٍّ ـــــــَد  ـــــــْع بَ ــــــدٍّ  ــــــشَ � ـــــــاِل)4)ُربَّ  ـــــــَق ــــــَد تَ ــــــْع ـــــــــــًوى بَ وَه

ـــراً ـــي كـــث ذا  ــــــا  ــــــن راأيْ ــــــْد  ق جـــــــاِل 3(  ـــــَن الـــــــرِّ ـــــي َجـــــــــاِريـــــــــاً ب

• • •

234
]الوافر[ وقال)5): 

ــالــي ــي ــلَّ ـــــيَّ ِمــــَن ال ــي اإل ــشِ ــ� ــْف ـــى نَ ـــَع ـــَد حــــاِل نَ ـــع ُفـــُهـــنَّ حــــــااًل ب ـــرُّ تَـــ�ـــشَ

ِبنَْف�شي ــواًل  ــغ ــشْ ــ� َم ــُت  ــشْ ــ� لَ ــي  ل ــمــا  ]83/ب[َف ِلي  ما  الموَت  اأخــاُف  ال  لي  وما 

)1)  في الدي�ان: »ل يحرز النَّف�س …«. 

)2)  زاد في الدي�ان البيت التالي:

اجتمعا اإذا  نيا  والدُّ يَن  الدِّ َن  اأْح�سَ ُجـِلما  بالـرَّ والإفـال�َس  الُكْفَر  واأقبـَح 

)3)  الدي�ان: 295. 

)4)  التقالي: التباغ�س. 

)5)  الدي�ان: 295 – 297. 
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ـــاٍق ــــــي غـــيـــُر ب ــــُت اأنِّ ــــْن ــــَق ـــــيلَــــَقــــْد اأيْ ـــــاِل اأُب ال  ـــــــــــي  اأَران ــــي  ــــكــــنِّ ولَ

ــــــِر َقــــْوٍم ــــَرٌة فـــي ِذْك ــــْب ِببَالي)1)وَمــــا ِلــــي ِع ـــُروا  ـــَط َخ ـمــا  ُربَـّ تَـــَفـــانَـــْوا، 

ي يَْم�شِ قـــاَم  ــْد  ق �ــشــي  ُمــَمــرِّ ـــاأنَّ  ك ـــاِل 5(  ـــَج ـــــٍة ِع ـــــَع ــي بـــيـــَن اأْربَ ِبــنَــْعــ�ــشِ

ــواً ــْج ــشَ ــَن � ــي ــك ــْب ــي ِنــ�ــشــوٌة يَ ــف كـــــــاأنَّ ُقــــُلــــوبَــــُهــــنَّ عـــلـــى َمــــَقــــاِل وخــل

ـــوٍم ــُت ِبــــُقــــوِت ي ــي ــق ـــَمـــالـــي�ـــشـــاأْقـــنَـــُع مـــا ب ِب ُمـــــكـــــاثـَــــَرًة  اأبْــــغــــي  وال 

َعـــْمـــٍرو ــــَن  بْ ــْلــَم  �ــشَ يـــا  اهللُ  ــى  ــال ــع جاِل)2)تَ الرِّ اأْعـــنـــاَق  ــصُ  ــْر� ــِح ال اأَذلَّ 

ــاُق اإلـــيـــَك َعــْفــواً ــش ــ� ــا تُ ــي ن ــدُّ َزواِل َهــــِب ال ــــى  اإل ذاَك  مــ�ــشــيــُر  ـــ�ـــصَ  ـــْي األَ

يَْبَقى لي�َص  ب�َشيٍء  تَــْرجــو  َفما  ــي10(  ــال ــي ــلَّ ــــُرُه ال ــــيِّ ــــَغ ـــكـــاً مـــا تُ ـــي َو�ـــشِ

• • •

)1)  في الدي�ان: »اأما لي ِعبرة …«. 

)2)  في حا�سية الأ�سل: »ومنه ن�سخة:

نــيــا ط�ياًل الــدُّ ــي  ف ــَس  ـــْن عــا� َم ـــا  ـــاٍلاأي ــيــل وق ــَر فـــي ق ــم ــع واأْفــــَنــــى ال

�سيفنى فــيــمــا  ــُه  ــفــ�ــسَ ن ــــَب  ــــَع ـــالِلواأْت َح اأو  ـــــراٍم  َح مـــن  ـــٍع  ـــْم وَج

ـــلٍّ ِظ ـــل  ـــْث ِم اإلَّ  ــــاَك  ــــي ُدن ــــا  بـــاْرِتـــحـــاِلوم اآَذَن  ــــمَّ  ُث ــــَك  ــــلَّ اأَظ

لم  ب�سَ المعروف  بن عمرو؛ وه�  �سلم  ذلك  وبلغ   »… بن عمرو  �سلم  يا  اهلل  »تعالى  العتاهية:  اأب�  قال  ا  َلمَّ  

الخا�سر، فكتب اإلى اأبي العتاهية هذه الأبيات:

ـــٍظ ــَد مــن واع ــي ــزه ــتَّ َيــــْزَهــــُدمــا اأْقـــَبـــَح ال ول  ـــسَ  ـــا� ـــنَّ ال ــــُد  ُيــــَزهِّ

ــًا ــادق ــس ـــي تــزهــيــده � ـــ� كــــان ف الم�سجُدل بــيــَتــُه  واأمــ�ــســى  اأ�ــســحــى 

بــاُلــُه ــا  ــم ف نـــيـــا  الـــدُّ َرَفــــ�ــــسَ  ــــاَل ويــ�ــســتــرِفــُداإْذ  ــــم يــكــتــنــُز ال

ـــــــُه اأرزاُق ـــَد  ـــَف ـــْن َت اأْن  ـــاُف  ـــخ َيــْنــَفــُدي ل  اهلِل  ــد  ــن ع ْزُق  والــــــــرِّ
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235
]مجزوء الوافر[ وقال)1): 

ــــــي اأَمـــــِلـــــي ن ــــــرَّ ـــــْوُت وَغ ـــــَه ـــــشَ ـــــْرُت فــــي َعـــَمـــلـــي� ـــــ�ـــــشَّ ـــــــْد َق وق

ـــهـــا ـــــُت لَ ـــــْق ـــــِل �ُشُغلي)2)وَمـــــــْنـــــــِزلَـــــــٍة ُخ ـــا  ـــِره ـــْي ـــَغ ِل ـــُت  ـــْل جـــع

ـــًة ـــِرَع ـــشْ ـــ� ُم ــــــــــاَم  االأيّ اأَرى  ـــــي3(  ـــــل بـُـــــنــــــي اإلــــــــــى اأَج تـُـــــَقــــــرِّ

• • •

236
]مجزوء الكامل[ وقال)3): 

ــــوِل ــــُق ــــُع ــــــــــــاِب ال ــــاً الأْرب ــــب ــــَج ــوِل َع ــشُ ــ� ــُف ـــِب ال ـــَل ـــْر�ـــصِ فـــي َط ـــِح وال

االأرا ـــــِة    ـــــيَ ـــــ�ـــــشِ اأْك ــــــالَِّب  ]84/اأ[�ــــــشُ ـــوِل  ـــُكـــُه وال والــيَــتَــاَمــى  ِمــــِل 

ــــَن الـــُمـــْكـــِثـــريــــ ــــي ــــِع ــــاِم ــــج والُغُلوِل))4)وال الــِخــيَــانــِة  ــــَن  ِم ـــَن  ـ

ـــــــــــَداِر ِرْحـــــــ ـــــَن ِل ـــــري ـــــوؤِث ـــــُم ـــوِل وال ـــُل ـــُح ال َداِر  ـــى  ـــَل َع ـــْم   ـــِه ـــِت ـــَل ـ

الـــْد ــــَن  ِم ُعــقــولَــُهــُم  ـــوا  ـــُع َو�ـــشَ ـــوِل 5(  ـــيُ ـــ�ـــشُّ ـــــِة ال ـــــْدَرَج ـــــَم ـــــا ِب ـــــيَ ُدنْ

ــــرو ــــُف ـــــــراِف ال ـــــــاأْط ــــوِل ولـَــــــَهـــــــْوا ب ــــشُ االأُ� ـــَم  ـــْل ِع ــــوا   ــــُل ــــَف واأْغ ِع 

ـــُحـــطـــا ـــــوا َجــــــْمــــــَع ال ـــــُع ـــــبَّ ـــــتَ ـــوِل وتَ �ـــشُ الـــرَّ اأثَـــــــَر  وَفـــــارُقـــــوا  ِم  

ـــــ َريْ ــــالَن  ــــْي ِغ َراأْوا  ــــْد  ــــَق ولَ ـــَد ُغـــوِل 8(  ـــْع ـــــواًل بَ ــــِر ُغ ْه ــــدَّ ـــــِب   ال ـ

• • •

)1)  الدي�ان: 298. 

)2)  في الدي�ان: »… جعلُت بغيرها …«. 

)3)  الدي�ان: 298. 

)4)  الغل�ل: الِغ�ّس والِحقد والعداوة. 
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237
]المن�صرح[ وقال)1): 

ــال ــَم ــَع ال تَـــْعـــَمـــُل  الـــَمـــقـــاديـــَر  ــــالاأَرى  ـــــــٌل اأَم ـــصَ اآِم ـــا� ـــا ع ــــرُء م ــــم وال

ـــــٌة يـَـــــُفــــــوُه ِبــهــا ـــــلَّ ـــــــُه ِع ـــــــلٌّ لَ ــالُك ــَل ــِع ـــَر ال ـــث ـــــي مـــا اأك ــْبــحــاَن َربِّ �ــشُ

ــْم ــِه ِف ــرُّ ــ�ــشَ ــي تَ ــَص ف ــا� ــنَّ ـــْن َعــــَرَف ال ـــاِحـــٍب َزلَــــــال)2)َم ــــْم يـَــتـَــتـَــبَّـــْع ِلـــ�ـــشَ لَ

ــَقــْد َف ـــاَء  اأ�ـــشَ ـــْن  َم ـــــَت  ــْي كــاَف اأنـــَت  ــَعــالاإْن  ـــوِء مــا َف ـــْرَت اإلــــى ِمــثــِل �ـــشُ ـــشِ �

ِلَمْن اإالّ  االأْخــــالِق  َمَعالي  لي�َص  ـــَزال5(  نَ اإْن  الـــَمـــْكـــروه  ــَد  ــن ع ــُر  ــِب ــشْ ــ� يَ

�ِشها ـــــُردُّ  تَ ـــٍة  ـــنَّ ُج فـــي  الـــِحـــْلـــِم  َجِهال)3)ُذو  ــٌل  جــاِه اإْن  عــنــُه  الــَجــْهــِل  َم 

واإْن ــِق  ــدي ــلــ�ــشَّ ل الــــُعــــْذَر  ــ�ــُص  ــِم ــتَ ــل ـــاليَ ـــِب ـــــــْذِرِه َق ـــــــُع ــــاً ِب ــــوم ــــــــــاُه ي اأتَ

واإْن ــِحــْبــَت  �ــشَ َمـــْن  ُكـــلِّ  على  ــْف  ــفِّ ]84/ب[َخ ُمْحتَِمال  الثَّقيِل  ِلــَحــْمــِل  ــاَن  ك

ــْر ـــَن الــخــيــِر ُع ــــراأً ِم ـــْم قــْد راأيْــنــا اْم ــالَك ــَل ــُح ال ــُص  ــ� ــبَ ــْل يَ كــــاَن  واإْن  ـــاً   ـــان ي

الــْد ُمــ�ــشــاَعــَدَة  ـــروؤٌ  اْم يــاأَمــنَــنَّ  ال  ُدَوال10(  ــــا  ــــه ــــتُ راأيْ ـــي  فــــاإنِـّ ـــــا  ـــــيَ ُدنْ

ــــــُه لَـــــــُه اأَمـــــــٌل اَم ــــــدَّ ــــــُق ـــــالُكـــــــلٌّ َف ـــُه االأَج ـــَف ـــْل ـــي ولــــِكــــنَّ َخ ـــِه ـــْل يُ

ــْن ــِع َع ــيِّ ــ�ــشَ ــُم ــِل ال ــاِف ــَغ ــل ـــصَ ل ـــوؤْ� ــا بُ َغــَفــالي ـــــــــِرِه  اأْم ـــــْن  ِم َعـــظـــيـــٍم  اأيِّ 

ـــُر يُــْخــِلــُقــُه ــــ ْه ـــدَّ ـــٍد فـــال ـــدي ـــالُكـــــلُّ ج ـــِج ــــٌت َع ــــيِّ ــــَم ــــــــلُّ َحـــــــيٍّ َف وُك

الْـ ــى  اإل اُء  الَق�شَ ــِه  ب ــي  يُــواِف ــلٌّ  ُك ــال14(  ــَم ــــْوِت ويَـــاأتـــيـــِه ِرْزُقـــــــــُه َك ــــَم ـ

• • •

)1)  الدي�ان: 299 – 300. 

)2)  في الدي�ان: »… من �ساحب …«. 

)3)  الُجّنة: ما واراك من ال�ّسالح وا�ستترت به منه. 
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238
]مخلع الب�صيط[ وقال)1): 

ــِل ــي ــل ـــَن الـــَقـــْبـــِر َعـــــْن َق ـــاِك ـــش ـــِل يـــا � ـــي ح ـــرَّ ـــل دَت ل ــــــــاذا تَــــــــــــــزوَّ م

الـــَمـــَعـــالـــي ذي  هلِل  ــــحــــمــــُد  ِة الــَجــلــيــِل ال ــــــْوِل والـــــقـــــوَّ ــــــَح وال

َداراً ـــون    ـــنُ ـــْوِط ـــتَ ـــشْ ـــ� ـــُم لَ ــبــيــِل اإنَّــــــــا    ـــا عــــــاِبــــــُرو  �ــشَ ـــه نــــحــــُن ب

ــٌل ــي ــل َع يَــــــــَزْل  لَــــــْم  اأَذًى  ـــيـــِل  َداَر  ـــِل ــــــى َع ـــكـــو اأَذاهــــــــــا اإل ـــ�ـــشْ يَ

ــى ــنَ ــْف ــتَ ــشَ � ـــا  ـــه اأنَّ �ـــشـــاِهـــٍد  َكــــْم  ـــِحـــيـــِل 5(  ــــٍر ُم ــــِف ــــْق ـــــِزٍل ُم ـــــن ــــــْن َم ِم

ــــلِّ ُمـــــــْلـــٍك ــــِظ ـــلٍّ ِب ـــِظ ـــتَ ـــشْ ـــ� ــِل كــــم ُم ــي ــل ــظَّ ــــِه ال ــــلِّ اأُْخــــــــــــِرَج  ِمــــــْن ِظ

َزَواٍل ــــــْن  ِم ـــِك  ـــْل ـــُم ـــل ل ــــــدَّ  بُ ِبُم�ْشتَديِل)2)ال  ــتَــديــٍل  ُمــ�ــشْ َعــــْن 

ــــُر ِمـــــْن اأُنـــا�ـــصٍ ْه ــــدَّ والَعويِل)3)]85/اأ[َكـــــْم تَــــــَرَك ال بــالــَويْـــــِل  يـَــْدُعـــوَن 

ـــن اأُنــــا�ــــصٍ ْهـــــُر م ــــَل الـــــدَّ ـــــْم َقــــتَ َقبيِل)4)َك ِمــــْن  غــــاَل  وَكــــْم  ــْوا  َمــ�ــشَ

َمِبيٍت ِمـــْن  ْهــُر  الــدَّ ــ�ــَص  نـَـغَّ َكـــْم  َمقيل)5)10(  وِمــــــْن  ـــٍر  ـــري ـــشَ � عــلــى   

ـــٍز ـــِزي ـــــْن َع ــــصِ ِم ــــالأر� َذِلــــيــــِل َهــــْيــــَهــــاَت ل وال  َعـــَلـــْيـــهـــا  ــــى  ــــَق ــــْب يَ

ـــٍن ـــْي ـــاً ِمــــــْن ُجـــــُمـــــوِد َع ـــب ـــَج ــِل يــــا َع ــي ــل ـــــــاِدٍث َج ــــَر ِمـــــْن ح ــــْع لَـــــْم تَ

ـــٍف ــــ ـــاإلْ ـــــْب ب ـــــشَ ــــــْم اأُ� ـــي لَ ـــن ـــاأنَّ َدِخــــــيــــــِل ك وال  َقـــــــِريـــــــٍن  وال 

ـــــــــِديــــٍق �ــــشَ وال  ــــــٍق  ــــــي َرف َعــــــِديــــــِل وال  وال  �ــــشــــفــــيــــٍق  وال 

)1)  الدي�ان: 300 – 301. 

)2)  في الدي�ان: »… عن ُم�ستدال اإلى ُمديل«. 

)3)  الع�يل: �س�ت ال�سدر بالبكاء. 

)4)  غال: اأهلك. 

)5)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: على �سرور …«. 
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ً
ـــاّل  ِخ ــُت  ــْل ــِك ثَ ــا  م اإذا  ِلـــي  ــا  م ــِل 15(  ــي ــل ـــــْدراً عـــلـــى َخ ـــــشَ ــــْيــــُت � ثَــــنَ

ـــِوي ـــْل ـــلُّ َمـــــْن مـــــاَت لَـــْيـــ�ـــصَ يَ ـــَح ـــــوِلِ َم ـــــشُ ــــــوٌل عـــلـــى َو� ـــــِه َو�ــــــشُ ب

ــــاٍء ــــنَ َف ــــــْن  ِم ــــــدَّ  بُ ال  نـَـــْفــــ�ــــصُ  ــــا  اأِطـــيـــِلـــيي اأْو  ـــَر  ـــْم ـــُع ال ـــري  َفـــَقـــ�ـــشِّ

ـــويـــِلِ مــــا اأْفــــــَظــــــَع الــــمــــوَت لـــالأمـــانـــي ــــــاِزِح الـــطَّ ــــــنَّ واالأَمـــــــــــِل ال

ــوا ــانُ ـــُذ ك ـــْن ــــَو�ــــصَ الـــنَّـــا�ـــَص ُم ــــِلِ مـــا اأْخ ــــي ـــــــاٍل وُكـــــــــلِّ ِق ـــــــلِّ ق فـــــي ُك

للَمالهي ــصَ  ــ� ْف ــرَّ ال ــَل  ــشَ ــ� اأْف ــا  م ـــَر لــــلــــفــــاِدِح الـــَجـــلـــيـــِلِ 20(  ـــْب ـــشَّ ـــ� وال

َحِليٍف ـــْن  ِم ــوَد  ــُج ال اأْزيـَــــَن  مــا  ــِلِ 21(  ــي ــخ ــبَ ــل ــــَن الـــبُـــْخـــَل ل ــــيَ مـــا اأ�ــــشْ

• • •

239
]الّرجز[ وقال)1): 

ــاِل  ــالآم ل ــــــاَل  االآَج ـــَع  ـــَط اأْق ــا  م  -  1

]85/ب[ االآَجاِل  في  االآَماَل  واأ�ْشَرَع   -  2

َحاِل)2) واأيُّ  َحــالــي  تُْعِجبُني   -  3

واللَّيالي)3) االأيَّــــاِم  على  تَْبَقى   -  4

َزَواِل  ـــى  ـــاإل ف ـــيٍء  �ـــش ـــــلُّ  وُك  -  5

ا�ْشتغالي ِبــمــا  ــي  ــنِّ ِم َعــَجــبــاً  ــا  ي  -  6

ــاِل  ــبَ ِب لــي  يَــْخــُطــُر  ال  ــوُت  ــم وال  -  7

ــي ــاِل ــي ِح ـــٌة  ـــِرَع ـــ�ـــشْ ُم ـــُه  ـــُل ـــْب ونَ  -  8
)1)  الدي�ان: 302. 

)2)  في الدي�ان: »يعجبني …«. 

)3)  في الدي�ان: »تبقى …«. 
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240
]الب�صيط[ وقال)1): 

ـــااًل ـــبَ ـــَرَك اإْدبــــــاراً واإْق ـــْم والــَمــاالاأْفـــنَـــْيـــَت ُع االأْهـــَل  وتَْبغي  البَنْيَن  تَْبغي 

ُمْلتِم�شاً ِع�ْشَت  ما  َفُكْن  ُغــوٌل  ُمْحتاالللموِت  ــَت  ــْن ُك اإْن  ِحــيــلــًة  ــِه  ــول ُغ ـــْن  ِم

ُمْنَقِلباً الــمــوِت  ــْوِل  ــَه ِب َحــّقــاً  ــَت  ــــواالولـَـ�ــشْ ــَد الـــمـــوِت اأْه ــع ــَن ب ــاِي ــع ــى تُ ــتَّ َح

ـــُه ـــْدِرُك ــا اأنْـــــَت ُم ــمَّ ـــَت اأكـــثـــَر ِم ـــْل طاالاأمَّ واإْن  يـَـْفــنــى  اأْن  ـــدَّ  بُ ال  ــُر  ــْم ــُع وال

ُم�ْشتَِبٌك بــاالآمــاِل  ــَت  اأن متى  َحتَّى  ــــاال5(  اآَم ــــْلــــَت  اأمَّ اأَمـــــٌل  ــى  ــقــ�ــش انْ اإذا 

ى َم�شَ ــــيَّ حــيــَن  االأُمِّ الــَمــِلــَك  تـَــَر  ــاالاألَـــْم  ــا كــمــا نَ ــي ن ــدُّ ـــَن ال ـــيٌّ ِم ـــاَل َح ـــْل ن َه

َفَقْد الُملوَك  يُْفني  يَــَزْل  ــْم  لَ ــْن  َم ــنــاُه  َزاال)2)اأْف قْد  الُمْلُك  عنه  بََح  واأ�شْ اأْم�َشى 

ماِن ِبِهْم م�شى َريُْب الزَّ ُمُلوٍك  ِمْن  َكْم  ـــراً ِفــيــنــا واأْمـــثـــاال8(  ـــبَ ــحــوا ِع ــب َقـــْد اأ�ــشْ

• • •

241
]الطويل[ وقال)3): 

ال ــــدَّ وبَ مــــاُن  الــــزَّ َخـــــاَن  ــا  ــم ــالَ َط الاأال  ـــــوَّ ـــَر اآمـــــــاَل االأنَــــــــاِم وَط ـــشَّ ـــ� وَق

وُمْبتَلـًى ُمعافـًى  نيا  الدُّ في  النَّا�َص  ُمْر�َشالاأرى  ــصِ  االأر� في  اهلِل  ُحْكُم  زاَل  وما 

ِعْلمِه �شاِبُق  النَّا�ص  جميِع  في  ى  َم�شَ ــال]86/اأ[  ــاَء وو�ــشَّ ــش ــُث � ـــْن حــي ــُه ِم ــَل ــشَّ ــ� وَف

ِه وُمـــرِّ ــاِء  ــ�ــشَ ــَق ال ــِو  ــْل ُح على  ــنَــا  ــــَدالولَــ�ــشْ اأْع اهلِل  ِمــــَن  ــيــنــا  ِف ــاً  ــم ــَك َح ـــرى  ن

)1)  الدي�ان: 302 – 303. 

)2)  في الأ�سل: »واأ�سبح عند الملك« ت�سحيف. 

)3)  الدي�ان: 302 – 305. 
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ِفْتنًَة ــرِّ  والــ�ــشَّ بالخيِر  َخــْلــَقــُه  ــاَل  بَ ــاأال5(  ــشْ ــ� ــِه ويُ ــدي ــي ي ــيــمــا ف ـــْرَغـــَب ِف ـــيُ ِل

ــِلــِه ِبــَفــ�ــشْ ـــوَء  ـــبُ نَ اأْن  اإالَّ  يـَــْبـــِغ  ــــْم  ــبــالولَ ــْق ــيَ َف نـَـــتـُـــوَب  اأْن  واإالَّ  ــنــا  عــلــْي

ــوُم مــن بــعــِد َخــْلــِقــِه ــيُّ ــَق ــــُد ال ـــَو االأَح )1)ُه ال  اأوَّ الُمْلِك  َديمومِة  في  زاَل  وما 

ــٍة ــاي ــغ ِل اإالَّ  ـــاَن  ـــش ـــ� االإن ـــَق  ـــَل َخ ُمْهَمالومــــا  ــصِ  االأْر� في  االإن�شاَن  يَْتُرِك  ولـَـْم 

ـــي ــا اأِخ ـــــَك ي ــــي واأنَّ ـــَرًة اأنِّ ـــْب ــى ِع ــَف ُف تــ�ــشــريــفــاً لــطــيــفــاً ونُــْبــتَــلــىَك ــرَّ نُــ�ــشَ

ِلَغيِرنا حديثاً  ْرنا  �شِ وقــد  كــاأنَّــا  نا الحديَث ِبَمْن َخال )2)10(  نُخا�ُص َكما ُخ�شْ

ــوا َفــَكــاأنَّــهــْم ــَل ــد َخ ــاً ق ــوم ــُت ق ــْم ــَوهَّ ــالتَ ــَخــيَّ ـــااًل تَ بــاأْجــَمــِعــِهــْم كـــانـــوا َخـــي

ــْم ــاِرِه ِدي فــي    بــاأبْــقــى منهُم   ــُت  ـــالولــ�ــشْ ــهــا ِكـــتـــابـــاً ُمـــوؤَجَّ ــي ـــي ف ـــكـــنَّ ل ول

ــيِّــٍت َم وابــــُن  ــٌت  ــيِّ َم اإالَّ  ــُص  ــا� ــنَّ ال ــالومـــا  ــجَّ ــَع تَ اأو  ــُم  ــه ــن م ـــــيٌّ  َح ــــَل  ــــاأجَّ ت

َوْعـــــَدُه ــُف  ــِل ــخ يُ اهللَ  ــنَّ  ــبَ ــْحــ�ــشَ تَ ـــال  )3)َف واأْر�َشال  الُمر�َشليَن  ى  اأْو�شَ كاَن  بما 

ــاً وُمــْثــِقــال15( هو الموُت يابَْن الموِت  والبَْعُث بَْعَدُه ــفَّ ــِخ ــوٍث ُم ــُع ــب ــِن َم ــْي ــْن بَ ــِم َف

َوْجِهِه ــرِّ   ُح على  ُم�ْشُحوٍب  بيِن  ــْن  ــالوِم ــــرَّ ُمــَحــجَّ ــي اأَغ ــاأت ـــْن ي ــِن َم ــي ــــْن ب وِم

ٍمِ ـــلَّ ُمـــَحـــرَّ ات ُك ـــذَّ ـــلَّ ـــَن ال ــْقــنــا ِم ]86/ب[َعــ�ــشِ ــال  ــه واأْج اأَغـــرَّ  مــا  علينا  فـــاأُفٍّ 

َقْبَلنا ــا�ــِص  ــنَّ ال مــَن  اأْقـــــواٌم  كـــاَن  ــْد  ــَق ــنَّ الـــَحـــالَل الــُمــَحــلَّــاللَ ــُه ــْن ــوَن ِم ــاُف ــع يَ

ــا ــن ــونُ ـــَطـــاَل ُرُك ــا َف ــي ن ــدُّ ـــا اإلـــى ال ـــنَّ َمــْنــِزالَرَك َذاَك  على  نيا  الدُّ ــرى  ن ولَ�ْشنا 

َرِحيَلها اأَحــــثَّ  مــا  داٌر  َفــلــلــِه  واأْطــــوال20(  فيها  االآمـــــاَل  ـــصَ  ـــَر� اأْع ومـــا 

ـــَراُرُه اْغـــِت ــوَل  ــُط يَ اأْن  اإالَّ  ــمــرُء  ال ـــى  ــالاأبَ ــقُّ ــنَ تَ اإالَّ  الــــَحــــاالُت  بـــِه  وتَـــاأبـــى 

ــُه ــالَ ــنَ َف اأْمــــــراً  االإنـــ�ـــشـــاُن  ـــــَل  اأمَّ اأمَّــالاإذا  كـــاَن  ــذي  الَـّ ـــوَق  ف يـَـْبــِتــغــي  �َشما 

)1)  في الدي�ان: »… ديم�مة الخلق …«. 

)2)  في الدي�ان: »… يخا�س كما خ�سنا …«. 

 .{ )3)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة اإبراهيم 47: {
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ـــٍة ـــْن بــعــِد ِذلَّ ـــزَّ ِم ــٍل َع ــي ـــْن َذل اأ�ْشَفالوَكــــْم ِم �شاَر  قــْد  ــاَن  ك َرفــيــٍع  من  وَكــْم 

ـــاتـــِه َوَف فــي  ــمــاً  ــَل ــ�ــشْ ُم اإالَّ  اأَر  ــــْم  ــــَوالولَ واأْع عــلــيــِه  ــاكــي  ــبَ ال ـــَر  ـــثَ اأْك واإْن 

اأِن في َقْعِر ُحْفَرٍة )1)25( وَكْم ِمْن عظيِم ال�شَّ ــْربـَـال  وتـَـ�ــشَ رى  بالثَـّ فيها  ــَف  تـَـَلــحَّ

ــِزٍل ــَمــْن ِب َوِثــْقــَت  نــيــا  الــدُّ �شاحَب  ـــا  ــالاأيَ ــَوكَّ ُم ــبــاِد  ــِع ــال ب فيها  ــوَت  ــم ال تـــرى 

هــا ــزَّ ــَغ ِع ــُل ــْب ــتَ ــا ِل ــي ن ــدُّ ــي ال ــُص ف ــ� ــاِف ــنَ ـالتُ ــى تَــَذلَـّ ــتَّ ـــاُل الـــِعـــزَّ ح ـــنَ ــَت تَ ــشْ ــ� ول

ــْم ــُه اأَذلُّ كــاَن  ــــواُم  االأْق طَحَب  ا�شْ ــالاإذا  ــشَ ــ� ـــــرَّ واأْف ــاً اأبَ ــشَ ــ� ــْف ــحــاِبــِه نَ الأ�ــشْ

ُل في اأْن يُوؤِثَر المرُء نَْف�َشُه وَما الَف�شْ ال29(  يَتَف�شَّ اأْن  الــمــرِء  ــَل  ــشْ ــ� َف ــنَّ  ــك ول

• • •

242
]الَهَزج[ وقال)2): 

ــــــَت بـــــــاآمـــــــاِل ــــــْك ــــــشَّ ــــــ� ــــــَم ــــــَد اآَمــــــــــــــاِل تَ ــــــع ــــــــــــــــــواٍَل ب ِط

نــــيــــا ـــــــَت عــــلــــى الــــدُّ ـــــــْل ـــــــبَ اإْقــــــــبَــــــــاِل واأْق اأيَّ  ِبـــــــــَعـــــــــْزٍم 

تـَــــْكـــــَد اأْن  تَـــــْنـــــَفـــــكُّ  ـــــــا  ــــاِل وم ــــغ ــــشْ ــــاأ� ب ــــــغــــــااًل  اأ�ــــــشْ َح  

ـــــ ـــــــْز  ِل ــــــا هــــــــذا تـَــــــَجـــــــهَّ ــــــيَ اأ[َف  /87[ والــــمــــاِل  االأْهـــــــِل  ـــــِفــــراِق 

ـــــْوِت ـــــَم الْ ِمـــــــَن  بـُــــــدَّ  ـــــال  َف ـــــــــَن الــــــَحــــــاِل 5(  ــــى حـــــــــاٍل ِم عــــل

• • •

)1)  تلّحف: تغّطى، وت�سربل: لب�س. 

)2)  الدي�ان: 305 – 306. 
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243
]الكامل[ وقال)1): 

وَزواال ُفــــْرَقــــًة  ــــُد  ــــوِع يُ ْهــــُر  ـــاالالــــدَّ ـــث ــِرُب االأْم ــش ــ� ـــَك ت ـــُه ل ـــوبُ ـــُط وُخ

اأْهـــُلـــُه ــُط  ــبَ ــْغ يُ كـــاَن  ــصٍ  ــ� ــْي َع ُربَّ  ــا  ـــــَزاالي ـــَل كـــــاَن َف ـــي ـــــْد ِق ِبــنَــِعــيــمــِه َق

ــُه ــ�ــشَ ــْف ــَل نَ ــِق ــْث ــيُ ــا ِل ــي ن ــدُّ ـــَب ال ــااليــا طـــاِل َح ــُن  الأْحــ�ــشَ ــــداً  َغ ــفَّ  ــِخ ــُم ال اإنَّ 

ال االإْكــــثَــــاَر  ـــــَرى  نَ داٍر  لَـــِفـــي  ـــــا  ــــــالالاإنَّ االإْق وال  ـــِه  ـــاِحـــِب ـــ�ـــشَ ِل يـَــْبـــقـــى 

ــُه ــتَ ْم ــدَّ َق اإْن  ــاَل  ــم ال اإّن  اأَاأَُخــــــيَّ  مــاال5(  ـــَك  ل ــُه  ــتَ ــْف ــلَّ َخ اإْن  ــَص  ــ� ــْي لَ ـــَك  ل

ـــــٌل َزائ ـــَة  مـــحـــالَ ـــــلٌّ ال  ُك ــــــواالاأَاأَُخــــــــــيَّ  ـــُر االأْم ـــمِّ ـــثَ ـــــــَراَك تُ ـــْن تُ ـــَم ـــِل َف

ــاأنَــَك بــالــَكــَفــاِف وَخـــلِّ َمــْن ــ�ــَص فــي الــُحــطــاِم وَغــالَــىاأَاأَُخـــــيَّ �ــشَ ــاَف ــــَرى ونَ اأثْ

ُمْلُكُهْم َعــْنــُهــْم  َزاَل  ــوٍك  ــُل ُم ِمــْن  ــاالَكــْم  ــيَ َخ كــــاَن  الــُمــْلــَك  ذاَك  ـــاأنَّ  ـــَك َف

ـــَطـــُف َخــاِتــٍل لــَك َخــْتــُلــُه ـــُر األْ ْه ـــدَّ ــاالوال ــبَ ـــــاَك ِن ـــْن َرَم ـــُم َم ـــَك ـــُر اأْح ْه ـــدَّ وال

الِعباً ِبُح  وتُ�شْ ي  تُْم�شِ َمتى  َحتَّى  ــــُل االآَمـــــاال10(  ــــاأُم ـــاَء وت ـــَق ـــبَ تَــْبــغــي ال

ــًة ــحَّ ــِل ــــــُت الـــحـــادثـــاِت ُم ـــْد َراأيْ ـــَق ُب االآجــــاال )2)ولَ ـــرِّ ـــَق ــُمــنــى وتُ تـَـْنــفــي الْ

ــُلــوبــًة ــاً َمــ�ــشْ ــن ــاِك ــ�ــش ـــْد راأيـــــُت َم ـــَق ــــالالولَ ـــاً وِظ ـــع ـــاِن ـــ�ـــشَ ـــانـَــهـــا وَم ـــكَّ �ـــشُ

ِبَجْمِعِه ــتَــطــاَل  ا�ــشْ َمـــِن  راأيـــُت  ــْد  ــَق واأَطاال)3)]87/ب[ولَ َرُه  َق�شْ َف�َشيََّد  وبَنى 

ــكــاً ــلَّ ــَم ــطــاً وُم ــلَّ ــ�ــشَ ـــــُت ُم ـــْد راأي ـــَق ـــاالولَ ــــال وق ـــل: ق ـــي ــــْد ِق هــــاً ق وُمــــَفــــوَّ

يُبيُدُهْم كيَف  هَر  الدَّ راأيُت  ولقد  ــم اأْطـــفـــاال15(  ــُده ــي ــب ــاً، وكـــيـــَف يُ ــب ــي ــشِ �

)1)  الدي�ان: 306 – 309. 

)2)  في الدي�ان: »… تنعى المنى …«. 

)3)  في الدي�ان: »… من ا�ستطاع بجمعه …«. 

Ehtibal_Book.indb   231 12/9/09   3:26 PM



232

ِفيهُم ــِرُع  ــشْ ــ� يُ ــوَت  ــم ال راأيــــُت  ـــمـــاالولــقــد  ًة و�ـــشِ ــــــــرَّ َحــــّقــــاً يَـــمـــيـــنـــاً َم

عنهُم ـــَك  لَ ـــا  اأب ال  ـــحـــواِدَث  ال ــِل  ــ�ــشَ ــوؤاالَف ــشُ ـــنَّ � ـــِه ـــِف ـــِل الــُقــبُــوَر واأْح و�ـــشَ

ِلما ُخــِلــُقــوا  ـــْم  ـــه اأنَّ ــَك  ــَرنَّ ــِب ــْخ ــتُ ــَل ـــاالَف ـــش ــوا لـــُه اأْر� ــشَ ــ� ــَم ُخــِلــقــوا لـــُه َف

ــا ــه ــِل ــاُة الأْه ــي ــح ــفــو ال ــ�ــشْ ــا تَ ــم ــلَّ ــَق ـــــــداالولَ َل مـــنـــهـــُم اأبْ ــــى تـُـــــبـَـــــدِّ ــــتَّ َح

ِلَمْع�َشٍر ــروُر  الــ�ــشُّ داَم  ولََقلَّما  ـــاُن وَغــــاال )1)20(  م ـــزَّ ـــاَن ال ــمــا خ ــطــالَ ولَ

اأٍخ ِمـــْن  ــااًل  ــش ــ� ِخ ــى  ــشَ ــْر� تَ ــمــا  ــلَّ ــَق ِخــ�ــشــاال ولَ ــَت  ــْط ــِخ ــشَ � اإالّ  ـــُه  ـــتَ ـــْب اأْحـــبَ

ــُه ــٍر نـَـْفــ�ــشُ ــْي ــَخ ــُخــو ِب ـــْن تَــ�ــشْ )2)ولَـــَقـــلَّ َم ـــاال  ـــت ِق ــِه  ــي ــل ع ــا  ــه ــَل ــاِت ــق يُ ـــى  ـــتَّ َح

ــُه ــالُ ــَع ِف ــُث  ــي ح ـــمـــرَء  ال اإنَّ  )3)اأَاأَُخــــــــيَّ  َفــَعــاال  يكوُن  ــْن  َم ــَن  الأْحــ�ــشَ فانُْظْر 

لوا يَتََحمَّ اأْن  ــا�ــُص  ــنَّ ال ــى  ــاَم ــَح تَ ـــاإذا  ـــاالف ــا َحـــمَّ ــه ـــاِت َفــــُكــــْن ل ـــاِرف ـــَع ـــل ل

ًة ِعفَّ المطاِمِع  َعــِن  ُخطاَك  ْر  اأْق�شِ َزالَّال25(  ـــاً  ـــف ـــشَ � لـــهـــا  ـــــــاإنَّ  ف عــنــهــا 

ُمْنِفقاً بــاْكــِتــ�ــشــاِبــَك  اأْولَــــى  ــالالوالــمــاُل  َح َذاَك  ـــاَن  ك اإْن  ــكــاً  ُمــْمــ�ــشِ اأو 

لَها ِبْر  فا�شْ تَــواتَــَرْت  الــُحــُقــوُق  ]88/اأ[واإذا  ِثــقــاال  عليَك  كــانَــْت  واإْن  اأبَـــداً 

ــًة ــَع ــِع ِرْف ــوا�ــشُ ــتَّ ــى ِبــُمــلــتـَـِمــ�ــِص ال ــَف )4)وَك ــَفــاال  �ــشَ الــُغــُلــوِّ  ِبُمْلتَِم�ِص  وَكــفــى 

اأْن ِخــْفــُت  ئا�َشَة  الرِّ َق  ِع�شِ ــْن  َم ــالالاأَاأَُخــــيَّ  ــشَ ـــًة و� ـــْدَع ــغــى ويـُـــْحــــِدَث ِب ــْط يَ

لَها ُكــَربــاً  ــا  ــنَ ــاَم اأم اإنَّ  اأَاأَُخــــــيَّ  ــــــواال30(  اأْه اأَمــــاَمــــنــــا  واإنَّ  ـــٌب  ـــَغ ـــشَ �

واإْن ــــَرٌة  ــــْدِب ُم اَر  الــــــدَّ اإنَّ  ـــــــَرى اإْدبــــــاَرهــــــا اإْقــــبــــاالاأَاأَُخــــــــيَّ  ُكــــنَّــــا نَ

ــٍب ــاِل ــَط ِل ــْل عــلــيــَك  ــَع ــْج تَ ـــَك َمــَقــاالاأَاأَُخـــــــيَّ ال  ـــْن ـُع الـــَعـــثَـــراِت ِم يــتَــتَــبَـّ

)1)  غال: اأهلك. 

)2)  في الدي�ان: »وَلَقلَّما …«. 

)3)  في الدي�ان: »… َفَتَ�لَّ اأح�سن ما يك�ن …«. 

)4)  من ق�ل النبي �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: »… ومن ت�ا�سع هلل رفعه«. 
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ــِه ــِة نـَـْفــ�ــشِ ــَج ــْه ــُم ــوٌب ِب ــُل ــْط ــمــرُء َم ــال ُف َحــــالَــــُه اأْحـــــواالف ـــرِّ ـــشَ ـــ� َطـــَلـــبـــاً يُ

ــٍل واحـــٍد ــْغ ــشُ ــ� ِب ــى  ــر�ــش يَ ـــمـــرُء ال  ـــغـــاالوال ـــُه اأ�ـــشْ ـــُل ـــْغ ـــى يـُــــَولِّـــــَد �ـــشُ ـــتَّ َح

َحـــالوٌة ــنَّ  ــُه لَ ــٍو  ــْغ لَ ذي  ــــُربَّ  ولَ ــــاال )1)35(  ــا عــلــيــِه َوبَ ــاً م ــوم ــْدَن يَ ــُع ــيَ ــشَ �

ــَدْع تَ َفــال  الحياِة  في  َل  التَّوا�شُ ــاالواأَرى  ــَك ُجــْهــَدَك مــا َحــِيــيــَت ِو�ــشَ ــي الأِخ

ــِه ـــــقــاِت َطــبَ فــي  الــَخــْلــَق  اإنَّ  ــاالاأَاأَُخـــــــيَّ  ــي ـــِبـــُح لــــالإلـَـــِه ِع ــي ويـُــ�ـــشْ ــشِ ــ� ــْم يُ

ـــُه ـــوالَ نَ ـــــــْوَت  َرَج ـــن  َم اأكـــــرُم  ـــــَواالواهللُ  نَ ـــيـــُل  ـــِن يُ ـــــْن  َم ــــُم  اأعــــَظ واهللُ 

ِه ــوُك ِلـــِعـــزِّ ــل ــم ــَعــِت ال ـــالـــىَمـــِلـــٌك تَــوا�ــشَ ـــَع ـــُه وتَ ـــانَ ـــَح ـــْب ـــشُ ـــــِه � ـــــالِل وَج

اإَحاَطٍة لُْطَف  اأَدقُّ  منُه  �شيَء  ال  َجــــالال40(  اأَجــــــــلُّ  وال  بـــالـــَعـــالَـــمـــيـــَن 

• • •

244
]الكامل[ وقال)2): 

ــْت ــبَ ــَق اأْع قــْد  �ــشــاعــٍة  ــَوِة  ــْه ــشَ � ُربَّ  ــا  ]88/ب[ي َطــويــال  ُهــنــاَك  ــاً  ــْزن ُح نَالَها  ــْن  َم

ـــمـــا ــِه واإنَّ ــي ــل ــا ع ــه ـــَم الــــبَــــالُء ب ـــُظ ــقــاِء َقــلــيــال )3)َع ــُل لــلــ�ــشَّ ــلَّ نـَـــاَل الــُمــ�ــشَ

ــْهــَوٌة �ــشَ الخطيئِة  ـــى  اإل َدَعـــْتـــَك  ـــاإذا  �َشبيالف ماِء  ال�شَّ فــي  ــَك  ــْرِف ــَط ِل فــاْجــَعــْل 

ــــَك نـــاِظـــٌر ــــُه ل ـــــــَه فــــاإنَّ ـــوؤوالوَخـــــِف االإلَ وكـــَفـــى ِبــــَربِّــــَك َزاِجـــــــراً و�ـــشَ

ــُه ــتَ ــْي الَق اإذا  ــــداً  َغ تــقــوُل  مــــاذا  ـــوؤوال5(  ـــشْ ـــ� ـــغـــائـــٍر وَكـــبـــائـــٍر َم ِبـــ�ـــشَ

ــُه ــاإنَّ ف جـــاِء  ـــرَّ ال ـــى  اإل تـَــْرَكـــنـَــنَّ  ال  ــَمــْعــُقــوال6(  ــَل الْ ــلَّ ــوَب و�ــشَ ــل ــُق ــــَدَع ال َخ

• • •
)1)  في الدي�ان: »وَلُربَّ ذي علق …«. 

)2)  الدي�ان: 309. 

ل …«.  )3)  في الدي�ان: »… نال المف�سَّ
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245
]الب�صيط[ وقال)1): 

لَِّلٍة ُم�شَ ــيــا  ُدن ِمـــْن  ــَك  ِبــنـَـْفــ�ــشِ ــــُرْب  والِمَلالاْه ــاَء  ــيَ االأْح قبَلَك  اأْهــَلــَكــْت  قــْد 

ــــا ــــه لُ ـــــرٌّ َمـــــذاَقـــــُة ُعـــْقـــبـــاهـــا واأوَّ )2)ُم والِعلال  ــــزاَن  االأْح تـُـْكــِثــُر  اَرٌة  ــــرَّ َغ

َعواِقبُها عـــاَدْت  َحــْلــواءهــا  ـــَت  ُذْق ـــالاإْن  ــــْن اأَك ــــلُّ َم ــا ُك ــه ــوي ــتَ ــْج ــــــرارًة يَ َم

فاأْعَجبَُه فيها  ــِرٍئ  ام �ُشْرُب  ُف  يَ�شْ )3)لَــْم  ــال  َو�ــشَ ــُه  ل ــى  اأْمــ�ــشَ اأْو  َر  ــدَّ ــَك تَ اإالَّ 

ِب�شاِحِبها ـــــداٍل  اإبْ ذاُت  الـــــٌة  َزوَّ ــٍد بَـــَدال )4)5(  ــاِل يـَـْر�ــشــى ِبــطــاِرِفــهــا ِمــْن تَ

ذا ويـُـْطــَعــم  هــذا  ــْن  ِم ذاَك  بها  ــِه َجـــِذاليَْر�شى  ــِب ـــْن َكــ�ــشْ ـــاَن هـــذا بـــِه ِم ــا ك م

ِتــــِه ــــذا ِلــــَهــــذا بـَـــْعــــَد ِعــــزَّ )5)تُـــــــِذلُّ ه ـــَوال  َخ ًة  ــــرَّ َم لــهــذا  َذا  ـــَرى  تَ ـــْد  وق

ــَذْر َقـــطُّ ِمـــْن َذنْـــٍب اإلـــى اأَحـــٍد ــاللـَــْم تــعــتَ ــَع َف َزلَّــــــًة  اإْن  ـــِذٌر  ـــتَ ـــْع ُم والـــُحـــرُّ 

تُــهــا َمــَودَّ منها  ـــُدْم  تَ لَــْم  الَّــتــي  ِهــَي  ]89/اأ[9(  َعِجال  �شاَرَمْت  اإالَّ  َقطُّ  اِحٍب  ِل�شَ

• • •

246
]مجزوء الكامل[ وقال)6): 

ـــــْر اأ�ـــــشَ قـــــد  داٌء  ـــــصُ  ـــــْر� ـــــِح قــلــيــالال اإالَّ   ــــــرى  ت ـــــْن  ـــــَم ِب َر   

ــــــــ ـــــــْد راأيْ ـــــــْن عــــزيــــٍز َق ـــــــْم ِم ــــيَّــــَرُه َذلــيــالَك ــــَت الــــِحــــْر�ــــصَ �ــــشَ ـ

)1)  الدي�ان: 310 – 311. 

)2)  في الدي�ان: »… غّدارة تكثر …«. 

)3)  الَ��َسل: الماء القليل. 

)4)  الطارف: الُم�ْسَتْحدث، التَّليد: القديم.

)5)  الَخ�ل: الَخَدم والعبيد. 

)6)  الدي�ان: 311 – 313. 
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ــــهــــواِت  واْحــــــ ـــِب الــــ�ــــشَّ ـــنَّ ـــَج ـــتَ ــالَف ــي ــِت َق لـــهـــا  ـــــوَن  ـــــُك تَ اأْن  ـــــــَذْر  ـ

ـــٍة ـــاع ـــش ـــــوِة � ـــــْه ـــــشَ ـــــاً ُطـــويـــالَفــــــــَلــــــــُربَّ � ـــــْزن ـــــْد اأْوَرثَـــــــــــــْت ُح ق

ــفــاً ــ�ــشِ ــْن ُم لـــَك  ـــْن  ـــُك يَ ــــْم  لَ ــــْن  َم ـــال5(  ـــِدي ـــــِه بَ ــــِغ ب ـــــ ــــابْ ــــي الــــــــُودِّ َف ف

ـــو ـــُك تَ اأْن  ــــــَدَك  ــــــْه ُج ــالوتَــــــــــَوقَّ  ــي َدخ ـــٍف  ـــْخ ـــشُ � ذي  ــــُكــــلِّ  ِل َن  

ـــَك َفــــاْرَعــــهــــا ـــَك نَـــْفـــ�ـــشَ ـــي ـــل ــــْب لـــهـــا ِفــــْعــــاًل جــمــيــالوع ــــشِ ــــ� واْك

ــــ ـــي ـــِئ ـــلَّ ـــــي  ال ـــــِف ـــــْل ــــا تُ ــــم ــــلَّ ــــَق )1)ولَ ــال  ــي ــط ــت ــشْ ــ� ُم اإالَّ  عــلــيــَك  ــــَم  ـ

الْــَجــِمــيـــ ـــــــَرَف   ع اإْن  ــــرُء  ــــم ــالوال ــمــي ــَج ــي ال ــغ ــب ــــــُه ي ــــــْدتَ ــــــَل  َوَج

َجـــا الـــرِّ ـــــــالَق   اأْخ ــُت  ــْف ــشَّ ــ� َك َفــِجــيــال10(  ــــاًل  ــــي ِج ـــــْم  ـــــُه ـــــتُ وُذْق ِل 

ــُث   �ِشـْئـ ــي ِبـــَطـــْرِفـــَك   ح ـــِرْب    ـــشْ ــالِا� ــي ــخ بَ اإالَّ  ــــــــَرى  تَ فــــال  ـــــــَت   ـ

ــتـــي ار الَـّ ـــــــــــدَّ ـــــــَن ال ـــــــْوِط )2)يَــــــا ُم حــيــال  الــرَّ مــنــهــا  ـــِرٌع  ـــشْ ـــ� ُم ــــَو  ُه

اأَخــــــا خــــيــــراً  ـــــْل  ـــــِن تُ ـــــــْم  لَ ـــالاإْن  ـــي َدل ــــــُه  ل ـــِه  ـــي ـــل ع ـــــْن  ـــــُك َف َك 

َفــال ـــــــاً  اأَخ ـــــَت  ـــــْل اأنَ واإذا  ـــال14(  ـــزي ـــَج ــــَرنَّ لــــــُه ال ــــِث ــــْك ــــتَ ــــ�ــــشْ تَ

• • •

247
]الطويل[ وقال)3): 

ــال ــَجــلِّ ُم غــيــثــاً  ــــاداَن  َعــــبَّ اهللُ  ــى  ــَق ــشَ �(4( ال  واأوَّ َجــديــداً  ــاًل  ــ�ــشْ َف لها  فـــاإنَّ 

ــاً ــط ــَراِب ــمــاً ُم ــي ــِق ـــَت َمــــْن فــيــهــا ُم ـــبَّ الوثَ ــوَّ ــَح ــتَ ُم ـــُه  ل عــنــهــا  اأَرى  اإْن  ــا  ــم َف

)1)  في الدي�ان: »… تلقى اللئيم …«. 

)2)  في الدي�ان: »… عنها الّرحيال«. 

)3)  الدي�ان: 313 وفيه: وقال في مرابطة عّبادان. 

)4)  َعبَّادان: بلدة قريبة من الب�سرة، في اإيران الي�م. 
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ــراً ــبِّ ــَك ُم اإالَّ  تَـــْلـــَق  لـَـــْم  ــهــا  ــتَ ــْئ ِج )1)اإذا  ــال  ــَهــلِّ ُم واإالَّ  نــيــا  الــدُّ ـــَن  ِم ــى  تَــَخــلَّ

ــاِزاًل ن اهلِل  على  فيها  ِبــَمــْن  ــِرْم  ــاأْك َف ـــِزال4(  ـــْن وَم داراً  ـــاداَن  ـــبَّ ـــَع ِب ـــــــِرْم  واأْك

• • •

248
]الخفيف[ وقال)2): 

]89/ب[ُقــــْل الأَْهـــــــِل االإْكــــثــــاِر واالإْقـــــــالِل حـــاِل  ُكـــلِّ  على  ــٌت  ــيِّ َم ــُكــْم  ُكــلُّ

ــــ الْ ِقــــلَّــــِة  ــى  ــل ع ــــداً  ــــاِل خ اأرى  ـــا  َمــــاِل م ـــَرِة  ـــْث ـــَك ِل ــاً  ــي ــاق ب ـــــَمــــاِل  وال 

ـــــداٍر ــــــَراري ِب ــــــِت ـــي والْغ ـــاً ل ـــب ـــَج ــيَع ِل ــى  ــق ــْب تَ ــا وال  ــه ل ـــقـــى  اأب ــُت  ــشْ ــ� ل

ـــ الْ ذاِت  غــيــِر  على  قـــوٌم  ــاَفــى  تـَـ�ــشَ ـــاِل مــا  ـــَق تَ ـــــْن  َع قــــوا  تَــــَفــــرَّ اإالَّ  ـــِه  ـــَل ـ

ْل بالـذُّ تـُـْطــَعــَم   اأْن  �ِشْئَت  ومتى  ــاِل 5(  ج ــرِّ ال ــــدي  اأيْ ـــُه  َحـــَوتْ ــا  ــــُرْم م َف ِل  

• • •

249
]الطويل[ وقال)3): 

ِبــَغــاِفــِل عــنِّــي  ــمــوُت  ال ولي�َص  ــــــاِزِل َغــَفــْلــُت  نَ ُل  الأَوَّ ـــي  ب اأراُه  واإنِّـــــــي 

مري�شٍة ــٍن  ــْي ــَع ِب ــا  ــي ن ــدُّ ال ـــى  اإل ــِل نــظــْرُت  ــاه ــِر َج ــي ــدب وِفــــْكــــَرِة َمــــْغــــُروٍر وتَ

غيُرها لي�َص  الَّتي  اُر  ـــدَّ ال هي  ــِل َفــُقــْلــُت:  ــاِط وب ُغــــُروٍر  ــي  ف منها  ــُت  ــ�ــشْ ــاَف ونَ

َطويلًة ــامــي  اأَم اأْهــــوااًل  يَّْعُت  و�شَ ـــِل 4(  ـــالئ ــــاٍر َق ـــــــــاٍم ِقــــ�ــــشَ ِة اأيَّ ـــــذَّ ـــــَل ِب

• • •
)1)  في الدي�ان: »… تخّلى عن الدنيا …«. 

)2)  الدي�ان: 314. 

)3)  الدي�ان: 314. 
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250
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ـــــــــْل االأَم ــــــــَك  ِب ــــــنَّ  ــــــبَ ــــــْذَه يَ ــــي الـــَعـــَمـــْلال  ــــَر ف ــــى تـُـــَقــــ�ــــشِّ ــــتَّ َح

تـَـــُكــــْو اأْن   ـــــَك  ل اأَرى  ـــــْلاإنِّــــــــي  َوَج عــلــى  ــــاِء  الــــَفــــنَ ـــــَن  ِم َن   

ــــــ ــــقُّ واتْ ــــَح ـــتَـــبـــاَن ال ــــِد ا�ـــشْ ــــَق ــُل ِلـــَمـــْن َعـــَقـــْلَف ــي ــب ــشَّ ــ� ـــَح  ال ــــتَـــ�ـــشَ

ــــ ـــْف نَ ِبـــــَغـــــْيـــــِر   اأراَك  ِلـــــي  ـــتـَــِغـــْلَمـــــا  تـَــ�ـــشْ لـــــَك  اأبَـــــــا  ال  ـــَك  ـــ�ـــشِ ـ

الــَحــيَــا ِمـــــَن  لـــلـــَوفـــاِة  ُخـــــْذ  ]90/اأ[5(  ــــــْل  االأَج ــَل  ــب ق ــا  ــه ــظِّ ــَح ِب ِة   

ــــ ـــْي ـــــمـــــوَت لَ ــــــــاأنَّ ال ــــــْم ب ــــــَل ـــْلواْع ـــَف ــــْن َغ ــــٍل َعــــمَّ ــــاِف ــــَغ ــــ�ــــصَ  ِب ـ

ــــــدا ــــــَواِل ال ــــــــــــُت   راأي اإْن  ـــْلمـــــا  ـــَك ـــثَّ ـــل ل اإالَّ  ـــــــْدَن  ـــــــِل يَ ِت 

ــــــى ــــــْد اأتَ ـــــــاأنَّ يــــــوَمــــــَك ق ـــــــَك ـــى َعــــَجــــْلَف ـــــيـــــَك عـــل ـــى اإل ـــع ـــشْ ـــ� يَ

ـــــوِت  اأْغــــــــ ـــــم ـــــال ـــــي ب ـــــن ـــــاأنَّ ـــــَزْلوك ـــــْد نَ ــــَك َق ـــــرى ب ــــَل  مـــا تَ ــــَف ـ

ــا ــَح ــَج ال ــــُة    ــــراِزبَ ــــَم ال اأيـــــَن   )10(2( االأَُوْل  ـــُة  ـــارق ـــَط ـــبَ ال ِجــــَحــــُة 

ــا ــج ــَم الْ ــــي   ف ـــِل  الـــتَّـــفـــا�ـــشُ ـــْلوَذوو  ـــُحـــَل ــــِل فــــي ال ــــرفُّ ــــتَّ ــــصِ  وال ــــ� ِل

ـــــْر ـــــشِ واالأ� ــــِر   ــــاِب ــــن ــــَم ال والــــَخــــَوْلوَذوو  ـــِر  ـــشِ ـــا� ـــَح ـــَم وال َرِة  

ـــى ـــَوَغ ال ـــي  ف الـــمـــ�ـــشـــاِهـــِد  ــــْلوَذوو  ــــِحــــيَ وال ـــِد  ـــائ ـــك ـــم ال وَذوو 

ـــ ــْي ــِن ــَم ــــُج  ال ــــَج ـــْت بـــهـــْم لُ ـــَل ـــَف ـــَفـــْل�ـــشَ ـــْن �ـــشَ ـــَم ـــي ــــــيَـــــِة   ُكــــلِّــــِهــــْم ِف

ـــْم ـــَدُه ـــْع بَ ــْم  ــه ــن م ـــَق  ـــْب يَ لَــــْم  ـــــْل15(  ـــــثَ َم اأو  َحـــــــديـــــــٌث  اإالَّ 

)1)  الدي�ان: 314 – 316. 

الملك.      دون  الق�م  على  م  المقدَّ ال�سجاع،  الفار�س  وه�  ُمَعّرب،  فار�سي  َمرُزبان:  جمع  المرازبة،    (2(

ْمح، الكريم. والَبطارقة، جمع بطريق: وه� بلغة اأهل ال�ّسام  ِيد ال�سَّ والجحاجحة، جمع َجْحَجح: وه� ال�سَّ

والّروم: القائد. 
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ــــا ــــَه ـــَك  واْرِث ـــ�ـــشَ ـــْف ــــِك نَ ــــابْ ـــــْم َف ـــا ُدْمـــــــَت َويْــــَحــــَك فـــــي   َمـــَهـــْلُق م

ــــا م ــــزَّ ال عــــلــــى  تَـــــْحـــــِمـــــَلـــــنَّ  ــــَمــــْلال  ُمــــْحــــتَ عـــلـــيـــِه  ــــا  ــــم َف ِن  

مــــــــاِن كـــثـــيـــرٌة ـــْلِعـــــــَلـــــــُل الــــــــزَّ ـــَل ـــِع ـــــْلـــــَك ال ــــــَوقَّ ِمـــــــْن ِت ــــــتَ َف

ــــــــــذي الَّ هلِل  ـــــُد  ـــــحـــــمــــــ يـَـــــــَزْلفـــــال ـــــــــْم  ولَ ـــــــــزاُل  ي ال  ُهــــــــَو 

ـــ ــْق تَ ــــــاإنَّ   ف ـــَت  ـــْي ـــَق اتَّ واإِن  )1)]90/ب[20(  ــَفــْل  الــنَّ خــيــِر  ِمـــْن  اهلِل  ــــَوى 

الـــَفـــتـَــى اهللَ  اتَّــــقــــى  واإذا  ــــْل21(  ــــَم ـــا يُـــــريـــــُد َفـــــَقـــــْد َك ـــم ـــي ِف
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251
]الطويل[ وقال)2): 

�َشبيُل ــاِة  ــي ــَح ال ُطــــوِل  ـــى  اإل ـــْل  َه ـــــى وهــــذا الـــمـــوُت لــيــ�ــَص يـُـقــيــُلاأال  واأنَّ

ُموِقناً بالمـوِت  اأ�شبْحُت  واإْن  ــُلواإنِّـــي  ــوي َط ــِن  ــي ــق ــيَ ال دوَن  اأَمــــــٌل  َفـــِلـــي 

ــدي ــتَ ــْغ ـــــُروُح وتَ ْهــِر األْــــــواٌن تَ ــُلولــلــدَّ ــي ــ�ــش تَ بـــيـــنَـــُهـــنَّ  ـــاً  ـــو�ـــش ـــُف نُ واإنَّ 

ـــــُه ُدونَ َج  ــــرَّ ــــَع ُم َحــــقٍّ ال  ــــــرٍئ يـــومـــاً اإلـــيـــه َرِحـــيـــُلوَمــــْنــــِزِل  ـــلِّ اْم ـــُك ِل

كثيرًة عــلــيَّ  نــيــا  الــدُّ ــَل  ــَل ِع اأَرى  ــات َعــلــيــُل5(  ــم ــم ــهــا َحـــتـّــى ال ــاحــبُ و�ــش

تي ُمدَّ الَعْي�ِص  ــَن  ِم َعنِّي  انَْقَطَعْت  ـــاِت قــلــيــُلاإذا  ـــي ـــاِك ـــب فــــــاإنَّ َغــــنَــــاَء ال

تي َمَودَّ وتُْن�َشى  ــري  ِذْك عن  ــدي لــلــَخــلــيــِل َخــلــيــُل�َشيُْعَر�ُص  ــع ويَــــْحــــُدُث ب

ـــرارٌة ــْمــري َم ــَع ــاً لَ ــان ــي ــقِّ اأْح ــَح ــي ال ثَقيُلوف ـــاِل  ج ـــرِّ ال بــعــ�ــصِ  عــلــى  ـــٌل  ـــْق وِث

ِه نَْف�شِ ــَب  ــْي َع ــرى  ي ــ�ــشــانــاً  اإنْ اأَر  ـــْم  َجــمــيــُلولَ عــلــيــِه  ــْخــفــى  يَ ال  كــــاَن  واإْن 

)1)  النَّفل: الغنيمة. 

)2)  الدي�ان: 316 – 318. 

Ehtibal_Book.indb   238 12/9/09   3:26 PM



239

ــُل10( وَمْن ذا الَّذي ينجو من النَّا�ِص �شاِلماً ــي ــوِن وِق ـــ ــن ــظُّ ــال ــــاٌل ب ــصِ ق ــا� ــنَّ ــل ول

الِغنى ــى  اإل ــْرَت  �ــشِ حيَن  ــوٌم  ق ــَك  ــلَّ ـــوِن َجــلــيــُلاأَج ـــيُ ـــُع ـــيٍّ فـــي ال ـــِن ـــــلُّ َغ وُك

الَفتَى ـــَن  َزيَّ ِغنـًى  اإالَّ  الِغنى  )1)ولي�َص  يـُـنــيــُل  ــــداَة  َغ اأو   يَــْقــِري  ــيَّــَة  َعــ�ــشِ

ُمــْعــِدمــاً كـــاَن  واإْن  يــومــاً  يـَـْفــتَــِقــْر  ـــْم  ]91/اأ[ولَ بَخيُل  ــطُّ  َق يَ�ْشتَْغِن  ولَــْم  َجـــواٌد 

بَْت َرغَّ المرِء  اإلى  نيا  الدُّ مالَِت  اإذا  ــُث تَــِمــيــُل14(  ــي ـا�ــُص ح ـــــاَل الــنَـّ اإلـــيـــِه وَم

• • •

252
]مجزوء الكامل[ وقال)2): 

حـــيـــُل الـــرَّ اأِزَف  ــــْد  ق ـــصُ  ـــ� ـــْف نَ ــُليـــا  ــي ــل ــَج ــــــِك الــــَخــــْطــــُب ال واأَظــــــلَّ

ـــــا نـَـــــْفــــــ�ــــــصُ   ال ـــــبـــــي ي ـــُلَفـــــتَـــــاأهَّ ـــوي يَـــْلـــَعـــْب بــــِك االأَمــــــــُل الـــطَّ

ــــــِزٍل ــــــْن ــــــَم ــــــنَّ ِب ــــــِزِل ــــــْن ــــــتَ ــــــْل ــُلَف ــي ــل ــخ ـــى الـــخـــلـــيـــَل بـــــِه ال ـــ�ـــشَ ـــْن يَ

ــــِك  ِفـــيــــ ــــي ـــرى ِثــــْقــــٌل ثَــقــيــُلولَــــــْيــــــْرَكــــــبَــــــنَّ عــــل ــــــَن الــــثَـّ ـــــِه ِم ـ

ــا ــم َف ـــا  ـــن ِب ــــاُء  ــــنَ ــــَف ال ــــــــِرَن  ُق ـــُل5(  ـــي ل ـــذَّ ال وال  ــــُز  ــــزي ــــَع ال ـــى  ـــق ـــْب يَ

َفـــَلـــْيــــ نـــــيـــــا   الـــــدُّ ـــــُمـــــِر  ـــــْع تَ ــُلال  ــي ــب ــشَ ـــ�ـــصَ اإلـــــى الـــبَـــقـــاِء بــهــا � ـ

ـــــالـــــْد نــــيــــا اأِب ــــا �ــــشــــاِحــــَب الــــدُّ ـــُلي ـــطـــي ـــتَ ـــ�ـــشْ ــــــــــِدلُّ وتَ ــــــا  تُ ــــــي ُدنْ

)3)ُكـــــــــلٌّ يـُــــــــفـــــــــاِرُق َرْوَحـــــــهـــــــا ـــلـــيـــُل  َغ ـــهـــا  ـــْن ِم ـــــْدِرِه  ـــــ�ـــــشَ وِب

ــــ ـــــــا الـــ�ـــشْ ـــٍل يـــــا اأخ ـــي ـــل ـــــا ق )4)َعـــــمَّ ــُل  ــي ــت َق ـــَهـــا  ِب ـــــَت  اأن ــهــواِت  ـــ�ــشَ

)1)  يقري: ُيْطِعم. 

)2)  الدي�ان: 318 – 319. 

)3)  في الدي�ان: »… يفارق روحه …«. 

)4)  في الدي�ان: »… لها قتيل«. 
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نـَـْفـــ الــمــوُت  ــاَك  ــش ــ� ــتَ اْق ــــاإذا  ف ــُل10(  ــي ــِح ـــْن ال يُ ـــمَّ ـــَت ِم ـــْن ـــَك   ُك ــــ�ـــشَ

ـــــــ ــُلَفـــــُهـــــنـــــاَك مـــــا لـَـــــــَك ثـَـــــــمَّ اإلْ ــَجــمــي ــُن ال ـــَك الــَحــ�ــشَ ـــُل ـــْع ـــــال  ِف

يَـــِمـــيــــ اأْن   ـــــَك  ـــــبُ ـــــي اأِع ــُلاإنَّـــــــــي  ــي ــِم ـــْن يَ ـــَم ـــي ــــَك الــــَهــــوى ِف ــــَل ب ـ

ـــــٍة ـــــلَّ ــــــــوُت اآِخــــــــــــــُر ِع ــــــــم ]91/ب[وال ــُل  ــي ــل ــَع ال ــــَدُن  ــــبَ ال ــا  ــه ــلُّ ــتَ ــْع يَ

دى ــــــــرَّ ــــــــــــــِرِة ال ـــُلِلـــــــِدفـــــــاِع داِئ ـــي ـــشِ اأُي االأ� ـــُق الــــــــــرَّ ـــايَ ـــشَ ـــ� ـــتَ يَ

ـــوا ـــَج ال ــــَر  ــــثَ َع ــمـــا  َفـــَلـــُربَـّ لــــيــــُل15(  الــــدَّ َحـــــــــاَر  ــــــمــــــا  وُربَّ ُد  

ـــى ـــــــْد َمـــ�ـــشَ ـــــــــــُربَّ ِجـــــيـــــٍل َق ـــُلولَ ـــي يَــــْتــــُلــــوُه بـــعـــَد الــــِجــــيــــِل ِج

َعـــَلـــْيــــ بــــاِكــــيــــٍة   ـــــــــُربَّ  ولَ ـــي َقـــلـــيـــُل17(  ـــــا َعــــنِـّ ـــــاوؤَه ـــــنَ ـــــــيَّ َغ
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]الب�صيط[ وقال)1): 

ُط ِف��ي��م��ا يَ��ْن��بَ��ِغ��ي َم���ا ِل��ي ـــــــاري واإْقـــبـــاِلـــيَم���ا ِل���ي اأَُف������رِّ ــــُن اإْدب ــــبَ اإنِّـــــي الأُْغ

ــٌة ــِرع ــشْ ــ� ـــــــاُم ُم ـــيـــوَم األْـــَعـــُب واالأيَّ اأْحواليال ريِف  تَ�شْ وفي  ُعْمري  َهــْدِم  في 

بينهما ـــــاُم  واالأيَّ الــَجــِديــداِن  ــري  ــْج يَ
واآَجاِل)2) بـــــاأْرَزاٍق  ــري  وتـَـ�ــشْ ــُدو  ــْغ تَ

َغيبتِه بــعــَد  َحــبــيــٍب  ـــْن  َع ــال  �ــشَ ـــْن  َم ــا  �َشاِل ي ــْن  وِم نـَـا�ــٍص  ــْن  ِم ــَك  ــْوِت َم بعَد  ــْم  َك

ـــُه ـــُق َذاِئ ــــَت  اأن ــٍم  ــعــي نَ ُكـــلَّ  ــــاأنَّ  ك االآِل 5(  لـَـْمــَعــَة  يَحكي  الَعي�ِص  ِة  ـــذَّ لَ ِمــْن 

ــــَت تَــَرى ــا واأن ــي ن ــدُّ ـــَك ال ــنَّ ِب ــبَ ــَع ــْل ـــثـــاِل ال تَ واأْم فيها  ِعــبَــٍر  ِمـــْن  ــَت  ــْئ ــشِ � ــا  م

ــَوٍر ــُد فــي �ــشُ �ــشْ ـــاِل الــَغــيُّ فــي ُظــْلــمــٍة، والــرُّ ـــم ــاٍن واإْج ــش ــ� ــاإْح ـــْربـَــالٍت ب ُمـــ�ـــشَ

)1)  الدي�ان: 320 – 321. 

)2)  في الدي�ان: »… والأقدار بينهما …«، والجديدان: الليل والّنهار. 

Ehtibal_Book.indb   240 12/9/09   3:26 PM



241

ــُه ــَدَق ــشْ ـــاَن اأ� ــا ك ـــْوُل اأبـْــَلـــُغـــُه م ـــَق َعــاِل وال ُم�ْشتَ�ْشَهٍل  موقٍف  في  ْدُق  وال�شِّ

َفًة رَّ ُم�شَ كانَْت  اإْذ  النَّْف�َص  ِلَح  يُ�شْ حاِل)1)لَــْن  اإلـــى  حـــاٍل  ـــْن  ِم ــُل  ــقُّ ــنَ الــتَّ اإالَّ 

نَُقٍل ــْن  ِم نَْنَفكُّ  ما  اهللَ  َفنَْحَمُد  ]92/اأ[10(  وتْرَحاِل  َحلٍّ  في  الموِت  اإلى  ُكلٌّ 

َكَما باَب  ال�شَّ المرِء  اإلى  يَْنَعى  ْيُب  الَخاِليوال�شَّ ــِزُل  الــَمــْن اإلــيــِه  االأِنــيــ�ــَص  يَْنَعى 

لـَـهــا ُخـــِلـــْقـــُت  داٍر  ــــى  اإل ـــنَّ  ـــنَ ـــَع ــيالأْظ ــمــاِل اأْع ــُر  ــْي َخ اإلــيــهــا  َزادي  وَخـــْيـــُر 

ــاِلــَحــٍة �ــشَ ُكـــلُّ  اإالَّ  ــوِت  ــم ال ــُة  ِحــيــَل ــاِل مــا  ــت ــْح ــُم ِل ِفــيــهــا  ــٌة  ــل ــي ِح ـــال  َف ال،  اأْو 

َغايَتُُه لي�َص  يـَـْجــري  عا�َص  ما  ـــاِل والــمــرُء  ـــم وال ــــِل  ــــالأْه ل ــــًة  ــــاَرَق ــــَف ُم اإالَّ 

ــٌة ــبَ داِئ واالأْحـــــداُث  ـــُل  الآُم اإنِّـــي  الآَمالي)2)15(  ــيٍّ  َط وفــي  ياأ�ِشي  نَ�ْشِر  فــي 

• • •

254
]الب�صيط[ وقال)3): 

َوِل ــــــاِم والــــــدُّ ِمــــَن االأيَّ ــنَّ  ــبَ ــَج ــْع تَ والَعَجِل ال  يِْث  بالرَّ ــَرْت  َج ُخُطوٍب  وِمــْن 

ِعَلٌل لــُه  �ــشــاَرْت  اإْذ  الموَت  يَــاأَمــُن  ــْن  الَع�َشِل َم وفــي  اأحياناً  ــِد  بْ ــزُّ ال في  تكوُن 

بِه مــاُن  الــزَّ ـــاَل  َط واإْن  �ــشــيٌء  ــِل ولــيــ�ــَص  ــَل ــِع وال االآفــــاِت  على  ــيـَـْفــنـَـى  �ــشَ اإالَّ 

اْختالِفهما ــْرِف  �ــشَ في  الَجديداِن  ــا  ــِل اأمَّ ــُق ـــــدَت َمـــقـــااًل ِفــيــهــمــا َف َفـــَقـــْد َوْج

نَــذيــُر الــمــوِت يـَـْقــُدُمــُه ـــاَك  اأتَ ــد  وق ُمْنتَِقِل 5(  ــُر  ــْي َغ َم�شيٌب  ــْيــَك  َعــار�ــشَ فــي 

ــهــا لَ اإنَّ  ــــــاِم  ــــــالأيَّ وِل ـــيـــالـــي  ِلـــلَّ َمَهِل يـــا  البَْرِق في  َكَخْطِف  الَخْلِق َخْطفاً  في 

ـــَدٌم ــْت لــُه َق ــــروؤٌ لــْيــ�ــشَ لـَــِل مـــاذا يَــُقــوُل اْم ــِو والـــزَّ ــْب ــَك ــاِر ويــــوَم ال ــث ــِع ـــوَم ال ي

)1)  في الدي�ان: »… اإن كانت …«. 

)2)  في الدي�ان: »… ياأ�ٍس وفي تقريب اآمال«. 

)3)  الدي�ان: 322. 
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َما ـــُزْخـــُرِف  ِب الٍه  ـــٍب  الِع اْمـــرٍئ  ُم�ْشتَِغِل ُربَّ  ــْهــِو  بــالــلَّ نف�شِه  َعـــْن  يـُـْلــهــيــِه 

لُه فــاإنَّ  نيا  الدُّ في  ِبَطْرِفَك  ِرْب  ِا�شْ ]92/ب[9(  َمثَِل  وِمْن  فيها  ِعبٍَر  ِمْن  �ِشْئَت  ما 

• • •

255
]ال�ّصريع[ وقال)1): 

بيْل ال�شَّ ــَد  َقــ�ــشْ ـــَح  اأْو�ـــشَ مــا  نـَـْفــ�ــُص  ــــــٍر َجــلــيــْل يــا  ـــِت يـــا نـَــْفـــ�ـــصُ الأْم ـــْق ُخـــِل

ــى ــَل ــِب ـــــــَرَب ِمـــنَّـــا ال َقليْل يـــا نَــْفــ�ــصُ مـــا اأْق ـــْن  َع ــي  ل ــَص  ــ� ــْف نَ ال  ــــذي  الَّ ــــا  اأنَ

ِفــــــراِق الــَخــلــيــْل ُكــــــــلُّ َخــــلــــيــــٍل َفـــــَلـــــُه ُفـــــْرَقـــــٌة ــــْن  ِم ــــدَّ يـــومـــاً  بُ ال 

ـــو  وَقــــْد ـــُه ـــْل ـــنَ ـــــا لَ ـــاً اإنَـّ ـــب ـــَج حــيـــــْل يـــا َع ــا بــالــرَّ ــن ــاِع ــم ــشْ ــــــوِدَي فـــي اأ� نُ

• • •

256
]الب�صيط[ وقال)2): 

ـــــاِل بَ َزائــــــــٌل  ــــــلٌّ  ُك هلِل  ـــُد  ـــم ـــح ــاِل ال َح على  نــيــا  الــدُّ ِمــَن  يبقى  �ــشــيَء  ال 

لَــُه ثَــــَواَب  ال  مــا  يَ�ْشتَهي  ـــذي  الَّ ذا  ــاِل يــا  ــق ــاَل اأثْ ــمَّ ــْن َح ــُك تـَـْبــغــي الـــثَّـــواَب َف

ــُه َم ــدِّ ــَق تُ اأْن  اإالَّ  ــاِل  ــم ال ــي  ف ــَر  ــْي َخ ــَن الــَمــاِل؟ال  ِم تَــْرجــو  ــُه مــا  ْم ــَقــدِّ تُ ــْم  لَ اإْن 

ــا َطــَلــَعــْت يــِن م ـــوِم الــدِّ ـــــاِن ي ـــا َوَديَّ الآَجــــاِل اأَم اإالَّ  َغـــَربَـــْت  وال  ــ�ــٌص  ــْم ــشَ �

لَِعٍب في  نَْحُن  ولكْن  يموُت  ُكــلٌّ  ـــاِل 5(  ـا بـــاآَم ــٌب َعــنَـّ ــِج ــتَ ــْح ـــوُت ُم ـــم وال

• • •

)1)  الدي�ان: 322 – 323. 

)2)  الدي�ان: 323. 
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257
]مجزوء الوافر[ وقال)1): 

ــــــــْد نَـــــــَزال ــــــمــــــوَت َق ــــالكــــــــــاأنَّ ال ــــِج َق بـَــــْيـــــنـَــــنـــــا َع َفـــــــــَفـــــــــرَّ

ــــفــــى بــــالــــمـــــــــوِت َمـــــْوَعـــــَظـــــًة ــــــْن َعــــَقــــالَك ــــــَم وُمــــــْعــــــتـَـــــبـَـــــراً ِل

ــــــ الْ االأَمــــــــــــِل  ــــــــــَر  ذاِك يـــــا  ]93/اأ[اأال  ـــــال  االأَج يـَـــْذُكــــُر   ال   ــــَلـــذي  

ـــــــا تَـــــْنـــــَفـــــكُّ ِمـــــــــْن َمـــــثـَــــٍل ـــالوم ـــثَ ــــــاِرٍب َم ــــْمــــِعــــَك �ــــــش ــــ�ــــشَ ِل

ــْو ــَم ــل ل الَّــــتــــي  ــــَك  ــــتُ َوِحــــيــــَل الـــَعـــَمـــال5(  ـــَن  ـــشِ ـــ� ـــْح تُ اأْن  فــــي  ِت 
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258
]المديد[ وقال)2): 

ـــــاِل َح ــــــلِّ  ُك عـــلـــى  اهللَ  ـــالِل اأْحـــــَمـــــُد  ـــظِّ ــــيِء ال ــــَف ـــا َك ـــي ن ـــدُّ اإنَّــــمــــا ال

ــــٍب ــــَرْك ــــاٌخ ِل ــــن ـــا ُم ـــي ن ـــدُّ ــــا ال ــــم ـــاِل اإنَّ ح ـــرِّ ــدِّ ال ـــثَّ ِبــ�ــشَ ـــَح ـــِرُع ال ـــشْ ـــ� يُ

ــــا ــــن راأيْ ــــــْد  َق بـــهـــا  ــــرٍّ  ــــتَ ــــْغ ُم جــــاِل ُربَّ  ـــــوَق ِرقـــــــاِب الــــرِّ ـــُه ف نَـــْعـــ�ـــشَ

بـَـ�ــشــيــٍر ِبــَعــْيــنَــْي  نــيــا  الــدُّ راأى  ــــْن  ـــاِل َم ـــبَ ـــُه ِب ـــُر مـــن ـــُط ـــْخ ــــَكــــْد تَ ـــــْم تَ لَ

يـَـقــيــنـَـاً َحـــّقـــاً  ــكــيــُن  الــِمــ�ــشْ اإنَّـــمـــا  ــيــالــي5(  ـــْرَف الــلَّ ـــشَ ـــُن � ـــاأَم ــــدا ي ــــْن َغ َم

ـــــراً ْمـــُه ُذْخ ــَص مـــــاٌل لـَــــْم يُـــَقـــدِّ ــ� ــي ــــَمــــاِل ل ــــَن يَـــــَديْـــــِه ِب ــــْي ــــــــــُه[ بَ ]َربُّ

ــي نَــْفــ�ــشِ ــَر  ــي غ َظـــاِلـــمـــاً  لـــي  اأَرى  ــا ِلــنَــْفــ�ــشــي ومـــا ِلــيمـــا  ــي م ــ�ــشِ ــْف َويْـــــَح نَ

ــُه ــْن ـــدِّ بــالــَهـــــْزِل ِم ـــِج ــَع ال ــي ــشِ ــ� تُــبَــاِلــييـــا ُم ـــا ال  ِمـــْنـــَك م يُـــبـــاِلـــي  َمـــــْن 

)1)  الدي�ان: 323 – 324. 

)2)  الدي�ان: 324 – 325. 
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ـــْعـــنَـــا اأ�ـــشَ ـــــاذا  م اهلِل  ــبــيــِل  �ــشَ ــاِل فـــي  ــغ ــت ــشْ ا� ـــِر  ـــْي ـــَغ ِب ــا  ــن ــْل ــاَغ ــشَ ــ� تَ اإْذ 

َحــَمــْتــنــا ـــاراً  ِقـــ�ـــشَ ــامـــاً  اأيَـّ اإنَّ  ـــي ِطـــــــواِل10(  ـــاأت ـــت ـــش ــــــــــاٍم � خــــيــــَر اأيَّ

ــا ــن ــْع ــَف ــتَ ــــرى النْ ـــا ن ـــــْو َعـــَقـــْلـــنـــا م ــيلَ ــوال ــَخ ـــا بـــالـــُقـــــــروِن ال ـــْرن ـــبَ ـــتَ واْع

ــــــَراٍم ـــي َح ـــــْن راغــــــٍب ف ـــاً ِم ـــب ـــَج ]93/ب[َع الــَحــالِل  ـــوُه  ُوُج عنُه  ْق  تَ�شِ ــْم  لَ

ــِه ــْي ــَل َع ــي  ــاأت ت الــمــرِء  ِاْحـــِتـــيـــاُل  ـــاِل 13(  ـــي ـــٌة تـَـــْقــــَطــــُع ُكــــــلَّ اْحـــت ـــاع ـــشَ �

• • •

259
]الوافر[ وقال)1): 

ـــوؤاِل ـــ�ـــشُّ ال فـــي  ُذلٍّ  اأيَّ  جـــاِل اأتـَـــــــْدري  وفـــي بـَــــْذِل الـــُوُجـــوِه اإلـــى الـــرِّ

ـــــْن َرَعــــــاُه ِه َم ــى الــــتَّــــنَــــزُّ ــل ـــاِل يَـــِعـــزُّ ع ــُف ِبـــَغـــْيـــِر َم ــي ــف ــَع ــي ال ــن ــْغ ــتَ ــشْ ــ� ويَ

َوْجــِهــي ِبـــبَـــْذِل  ــواُل  الـــنَـّ كــــاَن  الــــنَّــــواِل اإذا  ذاَك  ـــــْن  ِم بْـــــُت  ُقـــــرِّ ـــال  ف

َدِنــــــيٍء ــــٍق  ــــُل ُخ ِمـــــْن  اهلِل  ــيَمــــَعــــاَذ  ـــيَّ ال ِل ـــَل ــِه َع ــي ــُل ف ــشْ ــ� ــَف يـــكـــوُن ال

اًل  َف�شْ عليَك  ــكــوُن  ت ـــداً  يَ ــــَوقَّ  تَ ـــَك عـــاِل 5(  ـــْي ـــَل ـــَك َع ـــي ــا اإل ــه ــُع ــاِن ــشَ ــ� َف

ـــْعـــٍل ــــــداً ِبـــَجـــمـــيـــِل ِف ـــــٌد تـَــْعـــلـــو يَ ــمــاِل يَ كــمــا َعــَلــِت الــيَــمــيــُن عــلــى الــ�ــشِّ

ــيــٍق ــعــٍة و�ــشِ ـــْن �ــشَ ـــــوُه الــَعــيــ�ــِص ِم ــالِل ُوُج ــَح ــي ال ــَع ف ــشُّ ــَو� ــتَّ ــَك وال ــبُ ــ�ــشْ وَح

ــٍم ــي ــِع نَ ـــــا  اأَخ ـــكـــوَن  ت اأْن  ــالِل اأتُـــْنـــِكـــُر  ــظِّ ــي َفـــــْيِء ال ــيــُف ف ــ�ــشِ واأنـــــَت تَ

ــفــاٍف ــي َع ــيــُب ُقـــوتَـــَك ف ــــَت تُــ�ــشِ الِل واأن ـــــزُّ ال ــــَن  ِم َظـــِمـــْئـــَت  اإْن  وِريّــــــاً 

ُم�ْشتَريحاً ِبُح  وتُ�شْ تُْم�شي  متى  ِبــَحــاِل 10(  ــى  ــش ــْر� تَ ْهـــَر ال  الـــدَّ ـــــَت  واأن

ـــْيٍء ــَد �ـــشَ ــع ـــَع �ـــشـــيٍء ب ـــْم ــــاِل  تـُــكـــاِبـــُد َج بَ َرِخــــــيَّ  ـــوَن  ـــك ت اأْن  ـــغـــي  وتَـــْب

)1)  الدي�ان: 325 – 326. 
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ــْجــرى ــري قــلــيــُل الــمــاِل َم ــج ـــالِلَوَقــــْد يَ ـــِخ ـــدِّ ال ـــشَ ـــي � ــِر الـــمـــاِل ف ــي ــث ك

ـــْقـــِري َف ـــدُّ  يـَــ�ـــشُ ــُل  ــي ــل ــق ال ــــاَن  ك ]94/اأ[اإذا  اأُبــاِلــي  ــال  َف الكثيَر  اأِجــــِد  ـــْم  ولَ

فيها الــُحــبَّ  ـــُت  راأي نــيــا  الــدُّ ِهــَي  تََقاِل)1)14(  ــــْن  َع ُق  ـــرُّ ـــَف ـــتَّ ال ـــُه  َعـــواقـــبُ

• • •

260
]مجزوء الوافر[ ل ِبَهاء)2):  وقال فيما ُو�صِ

ـــــُه ـــــُل ـــــاِئ ــــــٌل اأُ�ـــــش ــــــَل ــــــْن َط ــــــَم ــــــَلــــــٌة َمــــــــنَــــــــاِزلُــــــــُهِل ُمــــــَعــــــطَّ

ـــــــــُه تـَـــْنــــعــــى ـــــــــتُ اأَعـــــــــاِلـــــــــيَـــــــــُه اأ�ــــــشــــــاِفــــــُلــــــُهَغـــــــــــــــداََة راأي

َمــــاأُْهـــــــــواًل اأَراُه   ــــــُت   ــــــْن ـــــــــُهوُك ـــــــــُل ولــــــــكــــــــْن بــــــــــــاَد اآِه

ْهــــــ ــــاِف الـــــدَّ ــــش ــــ� ــــِت ــــُهوُكـــــــــلٌّ الْع ــــُل ــــاِت ــــق ـــــٌة َم ـــــشَ ـــــَر� ـــــْع ـــــــِر ُم ـ

اإالَّ ـــَلـــٍك  َمـــ�ـــشْ ــــــْن  ِم ـــــا  وم ــــــِر �ـــشـــاِمـــُلـــُه5(  ه ــــــدَّ ــــــــــــُب ال وَريْ

ـــــــْن يُــــ�ــــشــــاِرُعــــُه ــــَرُع َم ــــشْ ــــ� ــــيَ )3)َف ـــُه  ـــُل ـــا�ـــشِ ـــن يُ َمـــــْن  ـــُل  ـــشُ ـــ� ـــْن ويَ

ــــــمُّ بــــِه ــــــُه ــــــــْن يَ )4)يـُــــَغـــــاِفـــــ�ـــــصُ َم يُـــــخـــــاِتـــــُلـــــُه  ــــــاً  ــــــان ــــــي واأْح

ـــــــــــُرُه ــــــــاً يـُــــــــــوؤَخِّ ــــــــان ــــــــي ــــــُهواأْح ــــــُل ــــــاِج ــــــَع ـــــــــــــــــــاراٍت يُ وت

نَـــــــَزلَـــــــْت اإذا  ــــــه  ب ــــــــــــوٍم َكـــــــالِكـــــــُلـــــــُهكــــــفــــــاَك  ـــــى ق ـــــل ع

َمــِلــٍك ِمــــْن  َعــــزَّ  قــــْد  ـــــْم  وَك  )10(5( ـــــُه  ـــــُل ـــــاِب ـــــنَ َق بــــــِه  يـَـــــُحــــــفُّ 

)1)  زاد في الدي�ان البيت التالي:

َك اأْن َنَظْرَت اإلى الهالِل ـَــْرَت اإلـى هــالٍل       وَنْق�سُ ـَـرُّ اإذا َنظ ُت�س

)2)  الدي�ان: 327 – 329. 

مي.  ل: يغلب بالرَّ )3)  ين�سُ

)4)  في الدي�ان: »ينازل من يهّم …«. ويغاف�س: ياأخذ على غّرة. 

)5)  القنابل، جمع َقْنَبلة وَقْنَبل: وهي الطائفة من الّنا�س ومن الخيل. 
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ــــْولـَـــتـَـــُه ــــصُ �ــــشَ ــــا� ــــنَّ )1)تَـــــَخـــــاُف ال ــــُه  ــــُل ــــائ ن ــــُه  ــــن م ـــــــْرَجـــــــى  ويُ

ــــُهويَــــثــــنــــي ِعــــــْطــــــَفــــــُه َمــــــَرحــــــاً ــــُل ــــائ ــــم ــــشَ وتُــــــْعــــــِجــــــبُــــــُه �

الـــَحـــْقــــ اأتـــــــــــاُه  اأْن  ــــا  ]94/ب[َفــــَلــــمَّ ـــُه  ـــُل ـــاِط ب ـــُه  عـــن ــــــى  َولَّ ــــُق  ـ

ــــْو ــــَم ــــْل ــــصَ عــــيــــنَــــُه  ِل ــــ� ــــمَّ ــــَغ ـــُلـــُهَف َمـــفـــا�ـــشِ ــــْت  ــــْرَخ ــــتَ ــــشْ وا� ِت 

ــِه ب ـــاُق  ـــيَ ـــ�ـــشِّ ال لـَـــِبــــَث  ـــا  ـــَم َف ــــُلــــُه15(  غــــا�ــــشِ جـــــــــاَء  اأْن  اإلـــــــــى 

ـــــــَزُه اإلـــــــــى َجـــــــــَدٍث ـــــــهَّ ـــــــَج ــــــُهَف ــــــاِذلُ ــــيَــــْكــــثُــــُر فـــــيـــــِه خ �ــــشَ

ـــَوى ـــْث ـــَم ــــاِحــــَط ال ـــُح �ــــشَ ـــب ـــشِ ـــ� ــــــًة ثَـــــــواِكـــــــُلـــــــُهويُ ــــــع ــــــجَّ ــــــَف ُم

ـــــًة نَـــــــــواِدبُـــــــــُه ـــــشَ ـــــ� ـــــمَّ ـــــَخ ــــــًة َغــــــالِئــــــُلــــــُهُم ــــــبَ ــــــلَّ ــــــ�ــــــشَ ُم

ــــــُهوَكــــــــْم َقـــــــْد طـــــــاَل ِمـــــــْن اأَمــــــــٍلِ ــــــُل ــــــْم يـُـــــــــْدِرْكــــــــــُه اآِم ــــــَل َف

يَــخــفــى ال  الـــحـــقَّ  ـــــــُت  راأي ـــــُه20(  ـــــُل ـــــواِك ـــــشَ � تَـــــْخـــــفـــــى  وال 

ــــ ــــ اأيْ ـــَك   ـــشِ ـــ� ـــْف ـــنَ ِل ـــْر  ــــ ـــُظ ـــانْ ف ــــُهاأال  ــــُل حــــاِم اأنـــــــــَت  َزاٍد  ــــــــُي   ـ

ـــــ ــــَن  الْ ــــي ــــــــــدٍة ب ـــــِر اأنـــــــــــَت نــــــاِزلُــــــُهِلـــــَمـــــْنـــــزِل َوْح ـــــَمـــــقـــــاِب ـ

ـــْت ـــِك قــــْد ُر�ـــشَّ ـــْم ـــ�ـــشَّ ــِر ال ــي ــش ــ� ـــــــُهق ـــــــاِدلُ ـــــــن ـــــــــِه َج عـــــلـــــيـــــَك ب

ــــرا ــــْي ــــِج ــــــــــــــــزاُوِر  ال َمــــــداِخــــــُلــــــُهبــــعــــيــــِد تَ ـــــَقـــــًة  ـــــيِّ �ـــــشَ ِن  

ـــ ــي ِف ـــُر   ـــاِب ـــق ـــم ال ـــتُــــهــــا  اأَاأيَـّ ـــــا نـُـــــنَــــــاِزلُــــــُه25(  ـــــنَّ ــــــــْن ُك ــــــــِك َم

ــــــا نُــــــتَــــــاِجــــــُرُه ــــــنَّ ـــــــــــــْن ُك ـــــُهَوَم ـــــُل ـــــاِم ـــــع ـــــا نُ وَمــــــــــــْن ُكــــــنَـّ

ـــــرُه ـــــعـــــا�ـــــشِ ــــــا نُ ــــــنَّ ــــــــــــْن ُك ــــــُهوَم ــــــُل ــــــداِخ ــــــا نُ ــــــنَّ ــــــــــــْن ُك وَم

ــــــُرُه ــــــفــــــاِخ ــــــا نُ ــــــنَّ ـــــــــــــْن  ُك ]95/اأ[وَم ــــُه  ــــاِولُ ــــط نُ ُكــــنَّــــا  ــــــــْن   وَم

ـــــُه ـــــاِربُ ـــــش ـــــ� ــــــا نُ ــــــنَّ ــــــا نُـــــــوؤاِكـــــــُلـــــــُهوَمــــــــــــْن ُك ــــــنَّ وَمــــــــــــْن ُك

)1)  في الدي�ان: »يخاُف الّنا�س …« والّنائل: العطاء. 
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ــــُه ــــُق ــــراِف نُ ــــا  ــــنَّ ُك ــــــــْن  وَم ـــــــُه30(  ـــــــاِزلُ ـــــــنَ ــــــا نُ ــــــنَّ ــــــــــــْن ُك وَم

ــــــُه ــــــاِرُم ــــــك ــــــا نُ ــــــنَّ ــــــــــــْن ُك ـــــُهوَم ـــــُل ـــــجـــــاِم ــــــا نُ ــــــنَّ ــــــــــــْن ُك وَم

ــــــاً ــــــف ــــــــُه اإلْ ــــــا ل ــــــنَّ ــــــــــــْن ُك ــــــــا نُـــــــزايـــــــُلـــــــُهوَم قــــــلــــــيــــــاًل م

ـــــــ ــــــاالأْم ــــــا لــــــــــُه  ب ــــــنَّ ــــــــد ُك )1)وق ـــُلـــُه  نُـــوا�ـــشِ اأْحــــيــــانــــاً  ــــ�ـــصِ  

ــــ ـــْل ـــــلَّ َمـــــَحـــــلَّـــــًة َمـــــــــْن  َح ـــــَح ـــــْت َحــــبــــاِئــــُلــــُهَف ـــــِرَم ـــــشُ ـــا � ـــه ـــَل ـ

ــــ ـــْن َم ــَة   الـــمـــنـــيَـّ اإنَّ  اأال  ــــُه35(  ـــــُق نــــاِهــــُل ـــــْل ـــــَخ ــــــٌل   وال ــــــَه ـ

ـــى ـــنَ ـــْف ــــــــَرى تَ ـــــــْن تَ ــــــــــــُر َم ــــــــُهاأواِخ ــــــــُل َكـــــَمـــــا َفـــــِنـــــيَـــــْت اأَوائ

ـــــ ـــتـــوى فــــي  االأْم ـــُرَك مـــا ا�ـــشْ ـــْم ـــَع ـــــُهلَ ـــــُل ـــــاِه ـــــــــِر َعــــــاِلــــــُمــــــُه وج

ــــٍل ــــَم َع ذي  ــــــــلُّ  ُك ــــْم  ــــل ــــْع ــــيَ ــــــُهِل ــــــُل �ــــــشــــــاِئ اهلل  ــــــــــــــــاأنَّ  ب

ـــ ــْي ــَخ ــال ب فــــاِئــــٍز  ــــَرُع  ــــاأ�ــــشْ ف ــــــُه39(  ــــــُل ـــــــــِر قــــــاِئــــــُلــــــُه وفــــــاِع

• • •

261
]الطويل[ وقال)2): 

لََعلَّها ــِفــْكــري  ِب نَْف�شي  اإلـــى  ــُت  ــْع ــــاَرَج ــــه هــــا واأَذلَّ ــــْد َغــــرَّ ـــا ق ــــارُق م ــــف تُ

اآِخـــذاً كنُت  مــا  نـَـْفــ�ــُص  يــا  لها:  ُكلَّهافقْلُت  اأَمــِلــُك  اأ�شبْحُت  لو  االأر�ــصِ  ِمــَن 

َجـــْوَعـــٍة بــعــد  ــٌة  ــَع ــْب ــشَ � اإالَّ  ــي  ه ]95/ب[َفـــَهـــْل  اأَملَّها  اأْن  لي  حــاَن  قد  ُمنًى  واإالَّ 

ى َمـــرُّ مــا َم�شَ يَـــَدْع  لـَــْم  ُة وقـــٍت  ــــدَّ ـــهـــاوُم اأَقـــلَّ اإالَّ  ـــــــــاِم  االأيَّ ـــــَن  ِم ـــيَّ  عـــل

)1)  في الدي�ان:

ـــــال َمــــْيــــٍن ـــــا ب ـــــنَّ ــــــــــْن ُك ـــــُلـــــُهوَم ـــــًا ُنـــــ�ا�ـــــسِ ـــــن ـــــي ـــــاي اأَح

)2)  الدي�ان: 330. 
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ها تُِعزَّ اأْن  تبتغي  نف�شاً  لــَك  اأرى  ــْفــ�ــَص حــتَّــى تُــِذلَّــهــا5(  ــزُّ الــنَّ ــِع ــَت تُ ــ�ــشْ ول

• • •

262
]الوافر[ وقال)1): 

ــْه ــوؤاِل ــشُ � ـــى  اإل ــْرَت  �ــشِ ــرُء  ــم ال ــا  م ـــــْن نـَـــواِلــــْهاإذا  ــه اأكــــثــــُر ِم ــي ــط ــْع َفـــمـــا تُ

ِفيها َجــــدَّ  ــَد  ــاِم ــح ــم ال َعـــــَرَف  ــــْن  ــْهوَم ــاِل ــي ــِت ــاْح ــــى الــَمــحــاِمــِد ب وَحـــــنَّ اإل

ـــاٍل ـــَم ــِل َمـــْحـــَمـــَدًة ِب ــْغ ــت ــش ــ� ــْهولَـــــْم ي ــاِل ــُط ِبـــُكـــلِّ م ــحــي ـــَحـــْت تُ ـــو اأ�ـــشْ ول

ــِه ــي ــل ع اأْكـــــَرُمـــــُهـــــْم  اهلل  ـــي ِعـــيـــاِلـــْهِعــــيــــاُل  ــــُم الــــمــــكــــاِرَم ف ــــُه ــــثُّ اأبَ

اً ـــوَك َحقَّ اأُخ اأْخــــوَك    ــْن  َم ـــْدري  اأتَ ــْه5(  ــاِل ــم ــت ـــَك واْح ــْبــِرِه ل اأُخــــــوَك ِبــ�ــشَ

ــٍر ــْي ــــلَّ َخ ـــَك ُك ــي ل ــغ ــت ــْب ــُم ــــــوَك الْ ــْهاأُخ ــاِل ــش ــي ِو� ــَك الــــُمــــداِوُم ف ــاحــبُ و�ــش

عــنــُه ــرِّ  ــشَ ــ� َف ــُم  ــي ــل ــَح ال ــَب  ــشِ ــ� َغ )2)اإذا  ــْه  ــاِل ــبَ تُ فــال  الــلَّــئــيــُم  ــَب  َغــ�ــشِ واإْن 

ــى ِذي ــل ـــى ع ـــن اأثْ ــاً  ــي ــن ــث ُم تَــــَر  ـــــْم  ـــن َفــعــاِلــْهولَ ـــَح م ـــشَ ـــ� ــــَعــــاٍل َقـــــطُّ اأْف َف

ــى ــَقــ�ــشَّ ــــَر مـــا تَ ــــْم تَ ــْهكـــــاأنَّ الـــَعـــْيـــَن لَ ــاِل ــي َخ ــــْن  ِم ـــُم  ـــَوهُّ ـــتَّ ال بَـــِقـــي  واإْن 

نَْق�شاً يُء  ال�شَّ يكوُن  ما  ــَرُع  واأ�ــشْ ــْه )3)10(  ــاِل ــم ـــى َك ــوُن اإل ــك ــا ي ـــــَرُب م الأْق

• • •

)1)  الدي�ان: 330 – 331. 

)2)  في الدي�ان: »… َفُفرَّ عنه …«. 

)3)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… فاأقرب ما يك�ن …«. 
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263
]الطويل[ وقال)1): 

تُنيُلُه َخــْيــٌر  ـــِر  ْخ ـــذُّ ال اأبْــقــى  اإنَّ  ]96/اأ[اأال  ــولـُـُه  ُفــ�ــشُ القائليَن  َكـــالِم  ــرَّ  و�ــشَ

تَــرى مــا  ُكـــلِّ  ِمـــْن  يـَـْعــِنــيــَك  بما  تَــُقــولُــُهعليَك  َجــمــيــٍل  ـــْن  َع اإالَّ  ــْمــِت  وبــالــ�ــشَّ

ــٍة ــَع ــْل ُق داِر  ــي  ف الــمــرَء  اأنَّ  ـــَر  تَ �َشبيُلُهاألَــــْم  فيها  والــمــوُت  ــا  ــِره ــْي َغ ـــى  اإل

بــَكــثــيــِرِه يـُــكـــتَـــَفـــى  ــــــالٍغ  بَ قــلــيــُلــُهواأيُّ  ــُه  ــن م ــَك  ــي ــِف ــْك يَ ال  كــــاَن  اإذا 

اِجٌع َم�شَ الُقبوِر  اِن  �ُشكَّ اِجُع  َم�شَ ــَل َخــلــيــُلــُه5(  ــي ــل ــَخ ــنَّ ال ــِه ــي يـُــجـــاِنـــُب ِف

التُّقى ـــَن  ِم ــــَزاٍد  ِب نــيــا  الــدُّ ـــَن  ِم ْد  ـــــَزوَّ ــُهتَ ــٌك َرحــيــُل ــي ــشِ ــٌف َو� ــْي َفــُكــلٌّ بــهــا �ــشَ

ًة ــــدَّ ــــَك ُع لَ اأبَـــــا  ــا ال  ــاي ــنَ ــَم ــل ـــــْت ال تـُـقــيــُلــُهوُخـــــْذ ل ــا َمــــْن اأتَ ــاي ــن ــَم ــــاإنَّ ال ف

ــْرَوٍة ــُع ِل اإالَّ  ــِر  ْه ــدَّ ال ــاُت  ــادث َح ــا  وَم تُــِزيــُلــُه8(  ِلـــُمـــْلـــٍك  اأو  ـــواهـــا  ُق ـــتُّ  ـــُف تَ

• • •

264
]ال�صريع[ وقال)2): 

ـــِه ــى بـــاِل ــل ْهـــــَر ع ـــــْن َجــــَعــــَل الـــــدَّ ـــــــِهَم ـــــــواِل اأْه ـــــــَع  ـــــــَظ اأْف ــــــِه  ب اأمَّ 

ـــــُمـــــوٍّ بــــِه ـــــــُه بــــعــــَد �ـــــشُ ـــــى اأْخــــبَــــِث اأْحــــواِلــــِهوَحـــــــطَّ ـــراً اإل ـــشْ ـــ� َق

ـــي ِديـــنـــِه ـــُن االإنْــــ�ــــشــــاُن ف ـــبَ ـــْغ ـــِهقــــْد يُ ـــاِل م فــــي  ــــُن  ــــبَ ــــْغ يُ وال  َجــــْهــــاًل 

ـــِه ـــِل ـــْث ــــــْن ِم ــــُل ِم ــــاِق ــــع ــــِهيــــتَّــــِعــــُظ ال ــــاِل ــــع ــــاأْف ــــُه ب ــــن ـــــذي م ـــــتَ ـــــْح ويَ

ــِه ب ــٌه  ــي ــب �ــشَ ـــمـــرِء  ال و�ـــشـــاِحـــُب  ـــِه5(  ـــاِل ـــث ـــاأْم ــــرِء ب ــــم ـــْل عـــــِن ال ـــشَ ـــ� َف

)1)  الدي�ان: 331 – 332. 

)2)  الدي�ان: 332 – 333. 
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ـــــُه ـــْن اأَمَّ ـــَم ــِف ِب ــْي ــشَّ ــ� ـــْل عـــِن ال ـــشَ ــــــِهو� اِل ــــــزَّ ــــــنُ ـــــٌه ِب ـــــْب ـــــــُه �ـــــشِ ـــــــاإنَّ ف

ــــــْروٍة ثَ ذا  ْهـــــَر  الـــــدَّ ـــنَّ  ـــَط ـــِب ـــْغ تَ ]96/ب[ال  ــِه  ــاِل ب ِمـــْن  اِت  ـــذَّ الـــلَّ ــَل  ــَع َج ــْد  ق

ُعــْقــَدٍة ذا  ــَت  ــْب ــاَح �ــشَ اإذا  ــْب  ــاِح ــــِه�ــش ــــاِل ــــق ــــــاَء اأثْ ــــــب ــــاًل اأْع ــــِم ــــْحــــتَ ُم

َعــــْزَمــــٌة ــــــُه  ول َوَفــــــــــاٌء  ـــــُه  ل ـــــاِف اأْظــــالِلــــِه9(  ـــــن تــــــاأوي اإلـــــى اأْك

• • •

265
]الب�صيط[ وقال)1): 

ــِه ــاِل ــاآَم ب نــيــا  الــدُّ ِت  َغــــرَّ ـــْن  َم ــِهِم�ْشكيُن  ــاِل ــث ــاأْم ــا ب ــي ن ــدُّ َكـــْم قـــْد تَــالَعــبَــِت ال

ــُه ــتَ ــيَّ َمــِن ــا  ــي ن ــدُّ ال عــلــى  ــحُّ  ــِل ــُم ال ـــِهيَن�شى  ـــاِل ـــب ــهــا واإْق ــي ــــُطــــوِل اإْدبـــــــــارِه ف ِب

ْهـــِر تـَـْخــِتــُلــُه ــروُف الـــدَّ ــشُ ــا تَــــزاُل � )2)وم �ِشْرباِلِه  ــوِف  َج ــْن  ِم ُه  تََقنَّ�شَ َحتَّى 

تــاِركــًة ــــــاُم  االأيَّ ــي وال  ــال ــي ــلَّ ال ــِهلــيــ�ــَص  حــاِل على  نــيــا  الــدُّ ـــَن  ِم يَــــُدوُم  �شيئاً 

اأبَى الَمْغُروِر كيَف  للجاِهِل  بُوؤْ�َص  يا  بَاِلِه5(  على  نيا  الدُّ في  الموُت  يَخُطَر  اأْن 

َم فــي الــْد ـــدَّ ــِعــُدُه مــا كــاَن َق ــِهالــمــرُء يـُـ�ــشْ ــاِل ــم واإْج ِفيها  ــِه  ــاِن ــشَ ــ� اْح ـــِن  ِم ــا  ــي ُدنْ

ِلَكْر ــَدْدَت  اْعــتَ مــاذا  َغــداً  يَموُت  َمــْن  واأْهـــواِلـــِهيا  َغــوا�ــشــيــِه  عند  ــوِت  ــم ال ِب 

َفتَْغبُطُه ــقــوى  ــتَّ وال ــرِّ  ــِب ال ذو  ــمــوُت  اأْعــمــاِلــِهي ــصِ  ــ� ــْع بَ فــي  ــُه  ــشُ ــ� ــاِف ــنَ تُ وال 

تَ�ْشاألُُه ُكــْنــَت  ــْن  َعــمَّ ــاهلِل  ب ا�ْشتَْغِن  ــِه9(  ــوؤَّاِل ــشُ ــ� ـــوؤُوٍل ِل ـــ�ـــشْ ــُل َم فـــاهللُ اأْفــ�ــشَ

• • •

)1)  الدي�ان: 333 – 334. 

)2)  في الدي�ان: »… من جرف �سرباله«. 

Ehtibal_Book.indb   250 12/9/09   3:26 PM



251

266
]الكامل[ وقال)1): 

ــُه َحــالُ مــا  ــرى  ــثَّ ال �شكَن  َمـــْن  ـــاُل  َح ــاَك ِحــبــالُــُهمــا  ــن ــْت ُه ــَع ــِط ـــْد ُق ــى وق ــشَ ــ� اأْم

يُ�شيبُه ــاِة  ــحــي ال َرْوُح  وال  ــى  ــشَ ــ� ]97/اأ[اأْم  (2( تَنالُُه  الَحبيِب  لَُطُف  وال  يوماً 

داً ــرِّ ــَف ــتَ ــاً ُم ــِوحــ�ــش ــى َوحـــيـــداً ُم ــشَ ــ� ــُهاأْم ــالُ ــي ــِع ِع ــي ــم ــج ـــَد ال ـــْع ــاً بَ ــت ــتِّ ــش ــ� ــتَ ُم

َوْجِهِه َمحا�ِشُن  ــْت  ــشَ َدَر� ــْد  وق ـــُهاأْم�َشى  ـــالُ ـــشَ ــــِرِه اأْو� ــــْب َقـــْت فـــي َق وتَـــَفـــرَّ

• • •

267
]الب�صيط[ وقال)3): 

َمَهٍل في  اللَّيُل  ويَم�شي  النَّهاُر  ــْهم�شى  ــِل ــَه ــِرٌع ِفــيــنــا عــلــى َم ــمــا ُمــ�ــشْ ــالُه ِك

ــٌة َطـــــوراً وُمــــْدِبــــَرٌة ــَل ــِب ــْق ـــُح ُم ي ـــرِّ ُدَوِلـــْهوال في  النَّا�ِص  بيَن  ــَرُع  ــْق يَ ــُر  ْه ــدَّ وال

ِقبَلي ــْن  ِم الــَغــْوَث  تَْرتَجيَن  ال  نَْف�ُص  ِقبَِلْهيا  ِمــْن  اهللُ  يـُـِغــْثــِك  لَــْم  اإْن  َهــَلــْكــِت 

َخـــَوٍل وذا  مـــاٍل  ذا  كـــاَن  ــَرٍف  ــْت ُم َخَوِلْهَكـــْم  ــْن  وِم ْفراً  �شِ َمــاِلــِه  ــْن  ِم �شاَر  قــْد 

ِلَماأَخِذِه ــوى  اأْق ــرٍئ  اْم ــِث  َريْ وُربَّ  َعــَجــِلــْه5(  ـــْن  ِم فــيــِه  واأْوحــــى  اأراَد  ــا  ــَم ِل

• • •

)1)  الدي�ان: 334. 

)2)  في الدي�ان: »… ت�سيبه ي�مًا … يناله«. 

)3)  الدي�ان: 336. 
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268
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ـــهـــا ـــِل ـــْه �ـــشَ ـــــــــــــــــوَرُة   ُوُع ـــاداٌر  ـــه ـــِل ــــــَب اأْه ــــــذاِه ـــَمـــَلـــْت َم �ـــشَ

ــــ ـــي ـــِم ـــــٌة َخــــــبـَـــــَطــــــْت  َج ـــــال ـــــتَّ ـــاَق ـــه ـــِل ـــْت ـــَق ــــــــَع  الــــعــــالَــــِمــــيــــن ِب ـ

ـــــــُغـــــــُروِرهـــــــا اَعـــــــــــٌة  ِب ــــهــــاَخـــــــــــدَّ ــــِل ــــْت ــــَف ــــا وِب ــــه ــــشِ ــــ� ــــْق ــــنَ وِب

ــوا ــُع ــَم ــشْ ــى االأْر�ــــــــصِ ا� ــل ـــا َمــــْن ع ـــــاِة الأْهــــِلــــهــــاي ـــــي ـــــح نَــــــْعــــــَي ال

ــوا ــنُ ــَط اْف االأْر�ــــــصِ  عــلــى  ـــْن  َم ــا  ي ــــا5(  ــــه ــــلِّ لـــــــلـــــــحـــــــاِدثـــــــاِت   وَك

ــــا  اأَُخـــْيــــ ـــَك  ي ـــ�ـــشَ ـــْف ــــــــــَذْرَت نَ ]97/ب[اأْع وِبـــَجـــْهـــِلـــهـــا  ِبـــَغـــيِّـــهـــا  ــــَي  ـ

ــــــِذي ــــي الَّ ـــا ف ـــه ـــْن ــــَت ِم ــــي ــــشِ ـــــِح ِفـــْعـــِلـــهـــاوَر� ــــــ ـــــبَ ـــــاأْق تـــــاأتـــــي ب

ــــ ـــــُع  الـــ�ـــشْ ـــــبُّ ـــــتَ ــــا وتَ ــــه ــــتَ ــــَرْك )2)وتَ ــا  ــه ــِل ــْغ ــشُ � ــــُر  ــــثَ اأْك ـــَهـــواِت   ــــ�ـــشَ

ـــَك يــوَمــهــا ـــشُ ـــ� ـــْف ــــــْم تـَـــْنــــ�ــــصَ نَ ــــالَ ــــه ــــِل ــــْق َع ـــــــِة  ـــــــلَّ ـــــــِق ِل اإالَّ 

الــُمــُلــو ـــي   ف ـــَك  ل ـــرٍة  ـــْب ِع َكــــْم  ـــَهـــا10(  ـــْمـــِل �ـــشَ ِق  ــــــرُّ ــــــَف تَ وفـــــي  ِك  

ـــــمـــــا ُربَّ ــــــــــواِدَث  ــــــــــَح ال ـــهـــااإنَّ  ـــِل ـــْب ـــنَ ـــــَك ِب ـــــي ـــــَدْت اإل ـــــ�ـــــشَ َق

ـــٍة ـــَل ـــْب ـــنَ ِب َرَمـــــْتـــــَك  ـــــــاإذا  ف ــــــَك ِبــــِمــــْثــــِلــــَهــــا12(  ــــــي ْت اإل ـــــــــــرَّ َك

• • •

)1)  الدي�ان: 334 – 335. 

)2)  في الدي�ان: »… اأكبر �سغلها«. 
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269
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ُحــــــْفــــــَرٍة ـــــِن  ـــــاِك �ـــــشَ ُربَّ  ـــــا  ــــِهي ــــاِل ــــم ــــــَد َج ــــــدي اأبْــــــــَلــــــــْت َج

ــــــَدُه ــــــْع ـــــــــَة بَ ــــــــــــَرَك االأِحـــــــــبَّ ُذوَن ِبــــــَمــــــاِلــــــِهتَ يـَـــــــــتـَـــــــــَلــــــــــذَّ

ـــا ـــي ــــــُق ُكــــــلُّــــــُهــــــُم  ِع ــــــَخــــــْل ــــــِهال ــــــالِل ِظ ـــــَت  ـــــح ت اهلِل  ُل  

اإِلــــْيـــــ اً  ُطــــــــــرَّ ــــْم  ــــه ــــبُّ ــــاأَح ف ــــِه4(  ــــاِل ــــي ــــِع ـــــــــْم ِب ُه ـــــــــرُّ ــــــــــِه   اأبَ ـ

• • •

270
]الطويل[ وقال)2): 

اأْهــُلــُه ـــَن  اأيْ ــُه  ــُل اأْه اأْوَدى  َر  الَق�شْ ــِل  ــْمــُلــُه�ــشَ َد �ــشَ ـــــدَّ ـــُه تَـــــبَ ــــُم عـــن ــــُه ــــلُّ اأُك

ـْت فانَْق�شَ الــحــاُل  بــه  حــالَــْت  ــُهــُم  )3)اأُكــلُّ نَْعُلُه  الــِعــزِّ  ــِة  ــْوَم َح ــْن  َع بــِه  ـــْت  وَزلَّ

ْهـــِر َجــْمــَعــُه ـــُد الـــدَّ ــْت يَ ــ�ــشَّ ــُم َف ــُه ــلُّ وَفْتُلُه]98/اأ[اأُك يوماً  ْهــِر  الــدَّ نَْق�ُص  واأْفــنــاُه 

ــِه ـــَدٌل بـــعـــَدُه ب ـــْب ـــتَ ـــ�ـــشْ ــــُهــــُم ُم ــا�ــِص َحــْبــُلــُهاأُكــــلُّ ــنَّ ــَن ال ــوٌت م ــتُ ــْب ــواُه وَم ــشِ �

وبــيــنـَـُه بيني  ـــَل  َو�ـــشْ ال  اأُكــلُّــُهــُم   )5(4( ُلُه  َو�شْ ماَت  اْمــروؤٌ  َولَّى  اأْو  ماَت  اإذا 

ــٍة ــاَه ــك ـــــداِر ُف ــا ِب ــي ن ــدُّ ــيَّ مــا ال ــَل ــي ــل ــُهَخ َعــْقــُل ــحَّ  ــشَ � ِلــَمــْن  اٍت  لَـــــذَّ داِر  وال 

ُه َوِجـــدَّ الم�شيِب  تَ�ْشميَر  ْدُت  ـــــَزوَّ ــاِب وَهـــْزلُـــُهتَ ــب ــ�ــشَّ وَفـــاَرَقـــنـــي َزْهــــُو ال

َرِكْبتُُه ــْد  َق طالَما  لي  َهــًوى  ــْن  ِم ــُهوَكــْم  ــْذلُ ـــاَل َع ــا ط ــم ــي ُربَّ ــــاِذٍل ل وِمــــْن ع

)1)  الدي�ان: 335. 

)2)  الدي�ان: 336 – 337. 

)3)  في الدي�ان: »… وانق�ست …«. 

)4)  في الدي�ان: »… بان و�سله«. 
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ِلــَغــيــرِه ــٌل  ــ�ــشْ َف فيه  ــا  م الفتى  ــــْذُل  َعــْذلـُـُهوَع �شاَق  ِه  نَْف�شِ ــْن  َع الفتى  ما  اإذا 

وا�ِشٌع للنَّا�ِص  الحقَّ  اإنَّ  لََعْمُرَك  ــُه10(  ــُل ــْق ـــَرُه ِث ـــْك ــقَّ يُ ــح ــْن راأيـــــُت ال ــك ول

ُوُجــوُهــُهــْم تَْخفى  لي�َص  اأْهـــٌل  َحــْمــُلــُهوللحقِّ  ـــاَن  ك َحــْيــثُــمــا  عليهْم  ــفُّ  ــِخ يَ

فا�ِشٌد ْهــَر    الــدَّ ُلُه    اأ�شْ ــْرٌع  َف حَّ  �شَ ُلُهوما  اأ�شْ ــحَّ  �ــشَ مــا  ــْرُع  ــَف ال حُّ  يَ�شِ ولــكــْن 

ــِدِه ــي ــل ــِه وتَ ــشِ ــ� ــْف ـــا الْمـــــِرٍئ ِمــــْن نَ )1)وم ــــُه  ــــْذلُ وبَ تُـــَقـــاُه  اإالَّ  ــــِه  ــــاِرِف وط

ٍة ـــُقـــوَّ ــاًل ِب ــشْ ــ� ــٌد َقــــطُّ َف ــب ـــا نَــــاَل ع ـــُهوم ـــُل ـــ�ـــشْ ـــُه َمــــــنُّ االإلــــــــِه وَف ـــنَّ ـــك ول

اأْهُلُه ُهــَو  ــذي  الَّ يُعطي  خاِلٌق  لنا  ــُه15(  ــُل اأْه ِبــمــا نــحــُن  ــجــزي  يَ ويـَـعــفــو وال 

بــعــُدُه فــــاهللُ  زاَل  �ـــشـــيٍء  ُكــــلُّ  ــُهاأال  ــُل ــْب ــــلُّ �ـــشـــيٍء كــــاَن فــــاهللُ َق ــا ُك ــم َك

ـــٌل َزائ اهلِل  ــوى  ــشِ � ــا  م ــيٍء  ــش � ـــلُّ  ُك ــُلــُهاأال  ونـَـ�ــشْ ــوُت  ــم يَ ــٍل  نَــ�ــشْ ذي  ـــلُّ  ُك اأال 

الِبَلى اإلـــى  يَ�شيُر  ــْخــلــوٍق  َم ُكـــلُّ  ِمــثــُلــُهاأال  ــلــَحــيِّ  ل ــِت  ــْي ــَم ال يـــوَم  اإنَّ  اأال 

ــٍة ــيَّ ــِف ــَخ ِب الــِبــَلــى  َعــــالَمــــاُت  مـــا  ]98/ب[اأال  َجــْهــُلــُه  اآَدَم  ابــَن  َغــرَّ  ولَِكنَّما 

يبًة ُم�شِ نَْباًل  للّدْهِر  اأَرى  اأَُخـــيَّ   )20(2( نَْبُلُه  يُْخِط  لَــْم  ْهــُر  الــدَّ َرمانا  ما  اإذا 

�َشْهِوِه ُطــوِل  في  الــمــرِء  ِمــْثــَل  اأَر  َخْتُلُهَفــَلــْم  ــُن  ــوؤَم يُ ــِر  ْه ــدَّ ال ـــِب  َريْ ــَل  ــْث ِم وال 

قالَُه الخيَر  نََوى  اإْن  ْن  ِممَّ وَح�ْشبَُك  ِفــْعــُلــُه22(  ــُه  بْ ــذِّ ــَك يُ ـــْم  لَ ــراً  ــي َخ ـــاَل  ق واإْن 

• • •

271
]الخفيف[ وقال)3): 

ـــرِّ االأِهــــلَّــــْه ـــَم نـــيـــا ِل ــــْن تـــقـــوَم الـــدُّ ــْهلَ ــلَّ ــِح ــَم ــ�ــشْ ـهــا ُم ــُل عــنــهــا فــاإنَـّ فــا�ــشْ

)1)  الطارف: المال الم�ستحدث، والتليد: المال القديم. 

)2)  في الدي�ان: »… لم ُتخط …«. 

)3)  الدي�ان: 238. 
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ـــ نْ ــدُّ ــال ون  ب ــا اأتـُــــَغـــــرُّ ــي ن ــدُّ ــي ال ــن يـــا بَ
ــْه )1) ــَمــحــلَّ ــا ِب ــه ــِل ــْت الأْه ــا  ولــيــ�ــشَ ــيَ ـ

مٍّ واأُ ُخـــِلـــْقـــنـــا  ــــــٍد  واح اأٍب  ـــــْن  ــْهِم ــلَّ َع اأْوالُد  ـــمـــاِل  ال فـــي  اأنَّـــــا  ــَر  ــي غ

ــا ــنَّ ال ــــَن  ِم االإَخـــــــاِء  ــِة  ــحَّ ــشِ � فـــي  ــْهاإنَّ  ــلَّ ــِق ــــاِء لَ ــــَوف ـــِة ال ـــحَّ �ــــصِ وفــــي �ـــشِ

ْبـ ا�ْشتََطْعَت على ال�شَّ ما  النَّا�َص  فالْبَ�ِص  ــْه5(  ــلَّ ُخ ـــَك  ل ــْم  ــِق ــتَ ــشْ ــ� تَ ــــْم  لَ واإالَّ  ـــِر  ـ

ـــــْن ُمـــتـَــَجـــنٍّ ـــا بـَـــقــــاُء االإَخـــــــــاِء ِم ـــْهم ـــلَّ ــــًة بــعــد ِع ــــلَّ ــــَك ِع ــــْن ــي ِم ــغ ــت ــب يَ

الُعْذ تقبُل   ال  ُكنَت  اإْن  َوحيداً  ِع�ْص  ـــــْه)2)7(  َزلَّ ـــجـــاوُز  تُ ال  ُكـــْنـــَت  واإْن  َر 

• • •

272
]ال�صريع[ وقال)3): 

ـــهـــا ـــالَ ـــب ـــا واإْق ـــي ن ـــدُّ ـــَن ال ـــش ـــ� نـــالـَــهـــامـــا اأح َمـــــــْن  اهللَ  ــــــــــاَع  اأَط اإذا 

ِلِه َف�شْ ـــْن  ِم ــَص  ــا� ــنَّ ال يُـــوؤا�ـــصِ  ـــْم  لَ ـــْن  ــــــاِر اإْقـــبَـــالَـــهـــاَم ــــــالإْدب ـــــصَ ل � ـــــرَّ َع

ــــــــَر اأيَّـــــاَمـــــهـــــا ــــــــْم نَ ]99/اأ[كـــــاأنَّـــــنـــــا لَ ـــهـــا  واأْحـــوالَ ــِص  ــا� ــنَّ ــال ب ــُب  ــَع ــل ت

ــا ــه ــــــراراً ِب ــــــِت ــــــْزداُد اْغ ــــــنَ ـــــــا لَ ـــااإنَّ ـــه حـــالَ ـــــا  ـــــن َف ـــــرَّ َع قــــــْد  واهللُ 

لَها ــى  ــش ــْر� ونَ نــيــا  لــلــدُّ ــُب  ــْغــ�ــشَ نَ ــــا لَـــــــْم نَـــــــَر اأْفــــعــــالـَـــهــــا5(  ــــن ــــاأنَّ ك

• • •

نيا …« تحريف يختل به ال�زن.  )1)  في الأ�سل: »… اأُيغَترُّ بالدُّ

)2)  فيه نظر اإلى ق�ل ب�سار: 

اإذا ُكْنـَت في ُكلِّ الأم�ر معاتبًا       �سديَقَك َلْم َتْلَق الذي ل ُتعاُتبه

ـُه ة وُمجـانب ْل اأخاَك فاإّنه       ُمقـارُف َذْنـٍب مـرَّ َفِع�ْس واحداً اأو �سِ

)3)  الدي�ان: 338 – 339. 

Ehtibal_Book.indb   255 12/9/09   3:26 PM



257

باب الميـم

273
]الخفيف[ وقال)1): 

ــــوُم ــــُل ــــْع ــــُه َم ــــابُ ــــت يَـــــــُدوُمُكـــــــلُّ َحـــــــيٍّ ِك ـــٌم  ـــي ـــع نَ وال  ــــقــــاٌء  �ــــشَ ال 

بَاحاً �شَ الــنَّــعــيــِم  ــي  ف ــرُء  ــم ال ــُد  ــــوُميُــْحــ�ــشَ ــــْذُم ـــُه َم ـــ�ـــشُ ـــْي ــي وَع ــش ــ� ــْم ثُـــــمَّ يُ

ــــ ـــَل الْ ــَعـــُه  َقـــنَـّ الــفــقــيــُر  مـــا  ــُمواإذا  ــي ــع ــنَّ ـــُه وال ـــاِن بُـــوؤ�ـــشُ ـــيَّ ـــ�ـــشِ ــــُه َف ـ

الــنَّــا ـــاأِل  يـَــ�ـــشْ ــال  ف ــى  ــن ــِغ ال اأراَد  ولُـــــوُمَمــــْن  ُذلٌّ  ــــوؤاَل  الــــ�ــــشُّ فــــــاإنَّ  �ــــصَ 

ْهـ الدَّ ِغنَى   والُقنُوِع  ْبِر  ال�شَّ في  اإنَّ  ُمقيُم5(  ــٌر  ــْق َف الــَحــريــ�ــصِ  وِحـــْر�ـــصُ  ــــِر 

ْز ــي الــــرِّ ــِم ف ــهــائ ــبَ ــُص كــال ــا� ــنَّ ــُماإنَّـــمـــا ال ــي ــل ــَع وال َجـــُهـــولُـــُهـــْم  ــــواٌء  �ــــشَ ِق  

ْز ــرِّ ال ــُه   ل يَــُجــرُّ  الَفتى  َحـــْزُم  لي�َص   )7(2( الــَعــديــُم  يُـــَعـــدُّ  ـــزاً  ـــاِج ع وال  َق 
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274
]الب�صيط[ وقال)3): 

ــــْوِم ــــى يَ ــــوٍم اإل ــــْن ي ــُل ِم ـنَــقُّ ــــَو الــتَـّ ـْوِمُه ــي الــنَـّ ــُن ف ــْي ــَع ــا تُــريــَك ال كـــاأنَّـــُه م

لَِعٍب فــي  ــبـَـحــَت  اأ�ــشْ واإْن  الَمنايا  َحْوِم)4)اإنَّ  اأيَّــمــا  ــاً  ــْوم َح ــَك  ــْولَ َح ــوُم  ــُح تَ

َعَجٌب لَنا  فيِه  ُدَوٍل  ذو  ْهــُر  والــدَّ ــــْوِم3(  ــــى َق ــــْن َقـــــْوٍم اإل ـــُل ِم ُدنـــيـــا تـَــنَـــقَّ

• • •

)1)  الدي�ان: 340. 

زق …« . )2)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »… يخّ�له الرِّ

)3)  الدي�ان: 341. 

)4)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »… تحنُّ ح�لك …« .
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275
]الكامل[ وقال)1): ]99/ب[ 

ـــوَن بـــِه ـــح ـــاِل ـــشَّ ـــ� )2)مــــــاذا يـَــــُفـــــوُز ال ِديَـــْم  اِلحيَن  ال�شَّ ــوُر  ــبُ ُق ــِقــيـَـْت  �ــشُ

ــى الـــنَّـــبـــيِّ لـَــَقـــْد ــل ـــــــُه ع ــى االإلَ ــلَّ ــش ــــَدُه وِذَمــــــْم� ــــْع ـــْت ُعـــهـــوٌد بَ ـــيَ ـــِح ُم

ــالــحــيــَن َعــَفــا ــــــْوال بَـــقـــايـــا الــ�ــشَّ ــــْملَ ـــا َوَر�ــــشَ ـــن ــــُه لَ ــــتَ ــــبَ مـــا كـــــاَن اأثْ

يئَتُُه َم�شِ ــبَــَقــْت  �ــشَ َمـــْن  ــْبــحــاَن  �ــشُ ــِه وَحـــَكـــْم4(  ــشِ ــ� ــْف ــنَ ــــــَذاَك ِل ــى ِب ــ�ــش وق

• • •
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]الكامل[ وقال)3): 

ــالْم الــ�ــشَّ ــي  ــنِّ ِم علْيُكُم  ــوِر  ــبُ ــُق ال ــْم َكــالْماأْهــــَل  ــُك ــْم ولــيــ�ــَص ِب ــُك ــُم ــلِّ ــي اأَُك اإنِـّ

ــْغ يـَـ�ــشُ ـــْم  لَ ـــَة  ـــبَّ االأِح اأنَّ  ــبــوا  تـَـحــ�ــشَ عاْمال  الطَّ وال  راُب  ال�شَّ لهُم  بَْعِدكْم  من 

ــوا ــَدلُ ــْب ــتَ ــشْ ــُم وا� ــوُك ــشُ ــ� ــقــْد َرَف الــِحــمــاْمكـــالَّ ل بــيــِنــُكــُم  ذاَت  َق  ــــرَّ وَف ــُم  ــُك ِب

ــْن ــــذاَك وُكــــلُّ َم ــُم َك ــُه ــلُّ ــُق ُك ــْل ــَخ )4)وال ـــاْم  ِذَم ــيٍّ  َح على  لــُه  لي�َص  ــاَت  م قــْد 

فاأْخبََرتْـ الُمُلوِك  ــداَث  اأْج �َشاءلُْت   )5(5( َوَهـــاْم  اأْعــ�ــشــاٌء  ِفيِهنَّ  ــْم  ــه اأنَّ ـــِنــي  

الَّتي ــَك  ــْل ِت ــْم  ــاِدِه ــ�ــش اأْج ِمـــْن  ــَق  ــْب يَ الــِعــظــاْملـَــْم  اإالَّ  ــٍة  ِعــيــ�ــشَ ــَعـــــِم  بــاأنْ ُغـــِذيـَــْت 

ــــى االأُلَ ِمــــَن  ـــراُب  ـــتُّ ال َواَرى  مــا  ــِكــراْمهلِل  ال ُذِكـــر  اإذا  ُهــُم  ــراَم  ــك ال ــوا  كــانُ

)1)  الدي�ان: 340 – 341. 

َيم، جمع ِديمة: المطر الذي لي�س فيه رعد ول برق.  )2)  الدِّ

)3)  الدي�ان: 341 – 342. 

)4)  في الدي�ان: »… َفُكلُّ َمن …« .

)5)  اْلَهام، جمع هامة: الراأ�س. 
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ــــى االأُلَ ِمــــَن  ـــراُب  ـــتُّ ال َواَرى  مــا  ــاْمهلِل  يُــ�ــشَ ــنــيــٌع ال  َم ــــُم  ــــاُرُه ــوا َوَج ـــ ــانُ ك

ــنــي الــُمــُلــو ــْف ــــَزْل يُ ـــْم يَ ــا لَ ــــاْماأْفـــنـــاُهـــُم م االأنَ ــَق  ــِل ُخ ــى  ــَل ــِب ــْل ــاِء وِل ــنَ ــلــَف َك  ول

اإَقاَمتي َداَر  يُت  نَ�شِ �شاِحبيَّ   يا  ]100/اأ[10(  ُمَقاْم  فيها  لي  لي�َص  داراً  وَعَمْرُت 

ــا ــه ــِل اأْه نـَــْقـــَلـــَة  ْهــــُر  الــــدَّ ـــُد  ـــري يُ ـــْم ِنـــيـَــاْمداٌر  ـــِه ـــــراُد ِب ـــا يُ ـــْم َعـــمَّ ـــُه ـــاأنَّ وك

وَقــْد اإالَّ  ًة  ــــذَّ لَ ِمنها  ــُت  ــْل ِن ــا  م َدَواْم12(  لها  يكوَن  اأْن  ــواِدُث  ــَح ال اأبَـــِت 
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ريع[ ]ال�صَّ وقال)1): 

ــالْم الــ�ــشَّ ـــي  ـــنِّ ِم اهلِل  ـــول  ـــش ر� ــى  ــل ــــاْمع ــــالأنَ ل ـــــًة  ـــــَم َرْح اإالَّ  كــــــاَن  مــــا 

ـــا ـــَم َك ــــاً  ــــوب ــــل ُق اهللُ  بــــه  ـــــا  ـــــي الَغَماْماأْح ــْوُب  �ــشَ ـــصِ  االأر� ـــواَت  َم اأْحــيــا 

ـــــْن ُمـــْبـــِلـــٍغ ـــه لــلــَخــْلــِق ِم ــــــــِرْم ب ـــصِ بــــِه ِمـــــْن اإَمــــــاْماأْك ـــا� ـــنَّ ـــل هـــــاٍد ول

ـــمـــاً ـــــِه قـــاِئ ــــحــــقُّ ب ـــــَح ال ـــــبَ ــاْمواأ�ـــــشْ ــمــَق ــُل َدْحـــ�ـــصَ ال ــاِط ــب ــَح ال ــب ــش واأ�

اإلـــى ــو  ــدع ي اهلِل  ـــوُل  ـــش ر� ــــاَن  ك ــالْم5(  ــشَّ ــ� ال وداِر  ـــقِّ  ـــَح ال َمـــــْدَرَجـــــِة 

فا�ْشتيقظي ِنـــْمـــِت  ـــاً  ـــْدم ِق َعـــْيـــِن  الَمنَاْم)2)يــا  وِطيُب  الــَخــوُف  اْجتََمَع  ما 

َوال ِحــمــامــي  ــــى  ــــَق األْ اأْن  ــــــــَرُه  ـــاْماأْك ـــِحـــَم ـــــْن ِلــــقــــاِء ال ـــــدَّ ِلــــَحــــيٍّ ِم بُ

ــى ــَل ــِب ال ــــــداِر  ب ـــــوٍت  م ــــن  ِم ـــــدَّ  بُ ــاْمال  ــَظ ــِع ال يُــحــيــي  الـــمـــوِت  ــَد  ــع ب واهللُ 

ــــهــــا اِت ــــذَّ نـــيـــا ولَ ــــا طــــاِلــــَب الـــدُّ ــاْمي ــَق ــُم ــِل ال ــوي ـــْل لـــَك ِفـــي ُمــْلــٍك ط َه

داِرِه فــي  حــمــَن  الــرَّ جـــاَوَر  َمـــْن  ــــلَّ الـــتَّـــَمـــاْم10(  ـْعــمــُة ُك ـــْت لــــُه الــنِـّ ـــمَّ تَ

)1)  الدي�ان: 342 – 343. 

)2)  في الأ�سل: »قد نمت«، وفي الدي�ان: »نمت فا�ستنبهي«؛ وبالروايتين يختل ال�زن.  
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278
]الخفيف[ وقال)1): 

ـــــــــوِر ُخــِلــْقــنَــا ـــــَن االأُم ]100/ب[ِلـــَعـــظـــيـــٍم ِم ِنــيَــاُم  ــقــاِء  الــ�ــشَّ ـــَع  َم ـــا  اأنَّ غــيــَر 

ْهــــ ـــا  الـــدَّ ـــن ـــطُّ اآجـــالَ ـــُح ــــلَّ يَـــــْوٍم يَ ــاُمُك ــَم ــِح ــفــو�ــِص ال ــنُّ ـــى ال ـــُر  ويـَــْدنـــو اإل ـ

َغــــَرامــــاً نَـــــــــَراُه  وال  ـــي  ـــال ـــب نُ الـــَغـــَراُمال  ـَعــْظــنــا  اتَـّ لـــو  لَـــَعـــْمـــري  ذا 

ــنــا ــْل ـــِه ُدنــيــا َو�ــشَ ـــَدي ــــْن َرَجـــْونـــا لَ ـــالُمَم الـــ�ـــشَّ ــَك  ــي ــل ع ــــه:  ل ـــا  ـــن ـــْل وُق ُه  

َجَمْعنا ــــراٍم  َح ـــــْن  اأَِم ــي  ــال ــبَ نُ ــا  م الــــَحــــراُم5(  يـَـــِحــــلُّ  وال  ــــــالٍل  َح اأْم 

ــا ــَم ــي الْ ــُر ف ــاثُ ــك ــتَّ ــُو وال ــْه ــلَّ ــا ال ــنَ ــمُّ اُمَه ـــــدَّ ـــــُخ وال الــــِبــــنــــاُء  وهــــــذا  ِل  

ا ــاُع َفـــاِنـــَي الــعــيــ�ــِص بــالـــــدَّ ــت ــْب ــَف نَ ـــــــَن الــــُعــــُقــــوُل واالأْحــــــــالُمكــي ـــــِم اأيْ ِئ

ــْذ ــُع ال ــــَع  َوَق ــا  ــاءنَ ــن َف َجــِهــْلــنــا  ــو  ل ــــــــــالَُّم)2)8(  َع ـــا  ـــن ـــلَّ ُك ولَـــــِكـــــنَّ  ُر 
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279
]الكامل[ وقال)3): 

َحكيما بــالــكـــــالِم  ــَك  نــفــ�ــشَ ــَت  ــْي ــمَّ ُمقيَما�ــشَ ــقــبــيــِح  ال عــلــى  اأَراَك  ــد  ــق ول

ــراً ــِث ــْك ُم الــَغــوايــِة  ِمـــَن  اأَراَك  ــد  ــق )4)ول َعديما  �ــشــاِد  الــرَّ ِمــَن  اأَراَك  ولــقــْد 

ـــداِن الــبَــقــاَء واأبْــَلــْيــا ـــِدي ـــَج ـــَع ال َمـــنَ
(5( َقِديما  ــُروِن  ــُق ال ــَن  ِم ــْوَن  ــَل َخ ــمــاً  اأَُم

)1)  الدي�ان: 343 – 344. 

)2)  في الدي�ان: »… جهلنا فناءها …« .

)3)  الدي�ان: 344. 

)4)  في الدي�ان: »… الغ�ايِة مثريًا …« .

)5)  الجديدان: الليل والّنهار. 
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نَعيَمها ــاِء  ــق ــبَ ال داِر  ـــْن  ِم نَعيمااأْغـــَفـــْلـــَت  الـــَفـــنـــاِء  داِر  فـــي  ـــَت  ـــْب ـــَل وَط

َجاِهداً اآَدَم  يابْـَن  ــَك  َربَّ ْيَت  وَع�شَ َحليما5(  ْيَت  َع�شَ اإْذ  ـــَك  َربَّ َفـــَوَجـــْدَت 

ــًة ــبَ َرْغ اآَدَم  ــَن  ـــ ــابْ ي ــــَك  َربَّ ــاألْــَت  َكَريماو�ــشَ ــَت  ــاألْ �ــش اإْذ  َربَّــــَك  ـــْدَت  ـــَوَج َف

ــًة ــب َرْه اآَدَم  ــَن  ـــ ــابْ ي ــــَك  َربَّ َرحيما]101/اأ[وَدَعــــــْوَت  َدَعــْوَت  اإْذ  َربَّــَك  فوجْدَت 

ــُكــَرنَّ ِلــُمــْنــِعــٍم ــ�ــشْ ــتَ ــْن �ــشــكــْرَت لَ ــِئ ــَل َعظيماَف لَــتَــْكــُفــَرنَّ  ـــْرَت  ـــَف َك ـــْن  ـــِئ ولَ

يَــَزْل لَــْم  ــَو  ه الَّـــذي  اهلل  ــاَرَك  ــبَ ــتَ َف َعِليما9(  ــدوُر  ــشُّ ــ� ال تُخفي  ِبــمــا  ــكــاً  ــِل َم

• • •

280
]الب�صيط[ وقال)1): 

ــــاِم اأيَّ ــُر  ــْب ــشَ � اإالَّ  ُهــــَو  مــا  ــصِ  ــ� ــْف نَ ـــــالِم يــا  ـــاُث اأْح ـــَغ ـــشْ ـــا اأ� ـــه اِت ـــذَّ كـــــاأنَّ لَ

ــاِم يــا نـَـْفــ�ــِص مــا ِلـــَي ال اأنْــَفــكُّ ِمـــْن َطــَمــٍع ــشَ ــٌع طـــاِمـــٌح � ــري ــش ـــي اإلـــيـــِه � ـــْرِف َط

ــَدًة ــاَع ــبَ نــيــا ُم اِمي)2)يــا نـَـْفــ�ــِص ُكــونــي َعـــِن الــدُّ ُقدَّ الــخــيــَر  ــــاإنَّ  ف ــِفــيــهــا  وَخــلِّ

بِه انْتََفْعُت  ما  اإالَّ  ْخــُر  الــذُّ ما  نَْف�ِص  اإْكــراِمــييا  ــُن  ْف ــدَّ ال يكوُن  ــوَم  ي الَقْبِر  في 

ــِه ِف ــرُّ ــ�ــشَ تَ ــي  ف َوعــيــٌد  مـــاِن  وِلـــلـــزَّ ــــــَراِم 5(  واإبْ ــصٍ  ــ� ــْق نَ ــــُذو  لَ ـــاَن  م ـــزَّ ال اإنَّ 

ـــُه ـــَذارتَ ِن ى  اأدَّ ــقــْد  ف ــيــُب  الــَمــ�ــشِ ــــا  ــُذ اأْعـــــواِم اأمَّ ــن ــِه م ــي ــل ــا َع ــى م ــ�ــشَ وقــــْد َق

ــهــا ــُم ــِظ ــا واأُْع ــي ن ــدُّ ــُر ال ــِث ــْك ــتَ ــشْ ـــاِم اإنِّــــي الأ� ـــَظ ـــــاًل الإْع ــــْم اأَرهـــــا اأْه َجـــْهـــاًل ولَ

ــِه ــِت ــاَع ــ�ــشَ ِب اآٍت  يـــوُمـــُه  ــــذي  الَّ ذا  َعـــاِم يــا  ــــى  اإل ــــاٍم  ع ــــْن  َع ـــَر  تـــاأخَّ واإْن 

ــُهــْم ــبَ ــاِك ــنَ ـــَك اأْقـــــواٌم َم ـــْد َعـــال ِب ــو َق باأْقـَداِم)3)ل ــراعــاً  اإ�ــشْ َك  ِبنَْع�شِ َحــثُّــوا 

)1)  الدي�ان: 345 – 346. 

)2)  في الدي�ان: »… فاإّن الحّق …« .

)3)  في الدي�ان: » َفَل� َعال بك …« .
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ــُه ُع ــَودَّ تُ تَــْوِديــٍع  ـــِر  اآِخ يــوِم  فــي  َحــاِم 10(  َفـــاٍد وال  ـــى حــيــُث ال  اإل تُــْهــَدى 

تـَـقــاُرِبــِهــْم فــي  َكنَْف�ٍص  اإالَّ  الــنَّــا�ــُص  واأْقـــ�ـــشـــاِم مــا  اأْرزاٍق  تَــــفــــاُوُت  لَـــــْوال 

لـَـِعــٍب ـــْن  وِم ــٍو  ــْه لَ ِمـــْن  اآَدَم  ـــِن  البْ ]101/ب[َكـــْم  ـــداِم  واإْق �َشدٍّ  ــْن  ِم ولــلــَحــواِدِث 

بها الُحُلوَل  نيا  الدُّ لَُهُم  نََعْت  قــْد  ــْم  ــوا مــنــهــا بــاأْفــهــاِم َك ــع ــِم ــشَ ــهـــْم � لـــو اأنَـّ

ــٍر ـــْن بـَـ�ــشَ َمـــِت االأيَّــــــاُم ِم ــــْم تـَــَخـــرَّ ــاِم وَك ــش ــ� واأْج فــيــهــا  ٍة  ُقـــــوَّ َذوي  كـــانـُــوا 

وتَْعُمُرها تَْبِنيها  اِر  ــدَّ ال �شاِكَن  يا  ـــقـــاِم 15(  واأ�ـــشْ ـــاٍت  ـــيَّ ـــِن َم داُر  اُر  ـــــــدَّ وال

ــهــا ــتُ ــْدَع ــا وُخ ــي ن ــدُّ ـــَك ال ــنَّ ب ــبَ ــَع ــْل تَ ـــواِم ال  ــــ ـــاأْق نـــيـــا ب ـــِت الـــدُّ ـــبَ ـــالَع فـــقـــْد ت

تــجــِربــٍة ــِر  غــي عـــْن  ــٍد  ــ�ــشِ ــتَ ــْق ُم ُربَّ  ــا  ـــاِم ي ـــك ــَد تـَــجـــِريـــٍب واإْح ــع ـــٍد ب ـــتَ ـــْع وُم

واِقيًَة بالِحْلـِم  ٍب  ُمْكتَ�شِ وُربَّ  امي18(  للرَّ بالِبغـِي  ــْهــِدٍف  ــتَ ُمــ�ــشْ وُربَّ 

• • •

281
]الطويل[ وقال)1): 

ــا ــراَم واإبْ نَْق�شاً  ْهــِر  لــلــدَّ ــرى  ت ــَت  ــااألَــ�ــشْ َداَم اأْو  فيه  الْمـــِرٍئ  َعي�ٌص  ــمَّ  تَ ــَهــْل  َف

ــاً ــب ــلُّ ــَق تَ اإالَّ  ــــــــاُم  االأيَّ اأبـَــــــِت  ــ�ــصَ اأْقــوامــالـــقـــْد  ــِف ــْخ ـــاً وتَ ـــوام ِلــتَــْرَفــَع اأْق

ــْت ــبَ ــلَّ ــَق ــُث تَ ــــــاِم حــي ــُن مـــَع االأيَّ ــح َعاماون َذا   وتـَـْخــِفــ�ــُص  ــامــاً  َع ذا  ــُع  ــْرَف ــتَ َف

فاإنّما    
ً
َمــَحــاّل  نيا  الدُّ ــِن  ــوِط تُ ــال  َف ـــا4(  ـــاَم اأيَّ ــــَك  لَ ــــا  اأب ـــَك فــيــهــا ال  ـــاُم ـــَق ُم

• • •

)1)  الدي�ان: 346. 

Ehtibal_Book.indb   262 12/9/09   3:26 PM



263

282
]الطويل[ وقال)1): 

َرحــيــُم ـــَت  اأن ــِص  ــْر� ــَع ال ذا  ــا  ي َربِّ  ـــا  َعليُماأيَ ــدوُر  ــشُّ ــ� ال تُخفي  ــا  ــَم ِب ــــَت  واأن

فاإنَّني ِحْلماً  منَك  لــي  ــْب  َه َربِّ  َحليُمَفــيَــا  عليِه  يـَــْنـــَدْم  لَـــْم  ــَم  ــِحــْل ال اأَرى 

التَُّقى على  َعْزماً  منَك  لي  َهْب  َربِّ  ]102/اأ[ويا  اأُِقــيــُم  حيُث  ِع�ْشُت  ما  بــِه  اأُِقــيــُم 

ِنــ�ــشــبَــٍة ــــــَرُم  اأْك اهلِل  ـــَوى  ـــْق تَ اإنَّ  ــُماأال  ــري ــَد الـــَفـــَخـــاِر َك ــن ــى بــهــا ع ــاَم ــشَ ــ� تَ

التُّقى اإالَّ على  النَّا�َص  اْجتَنَْبَت  ما  اإذا  �َشليُم5(  واأنــــَت  ــا  ــي ن ــدُّ ال مـــَن  خــرْجــَت 

َعــْفــَوُه اهلِل  ـــَن  ِم تــرجــو  ـــــَراأً  اْم ــقــيــُماأَراَك  ُم ـــبُّ  ـــِح يُ ــى مـــا ال  ــل ــــــَت ع واأن

َمتَى ــى  اإل ويـَـْعــُفــو  تَْع�شي  َمــتـَـى  ـــُمَفَحتَّى  ـــي ـــَرح ـــــــُه لَ ـــــــي اإنَـّ تـَـــــبــــــاَرَك َربِّ

واْفتََر�ْشتَُه الــثَّــَرى  ــْدَت  تَــَو�ــشَّ قــْد  )2)ولَــْو  َحِميُم  عليك  يَْلوي  ال  ْرَت  �شِ لقْد 

نـَـْفــَعــُه ــا�ــُص  ــنَّ ال يَــْرتــجــي  ال  ــــراأً  اْم )3)واإنَّ  لَــَلــِئــيــُم  االأذى  مــنــُه  ــوا  ــن ــاأَم ي ـــْم  ولَ

َكْنَزُه الِبرَّ  يجعِل  لـَـْم  اْمـــَراأً  واإنَّ  لـَــَعـــِديـــُم10(  لــــُه  نـــيـــا  الـــدُّ ـــِت  ـــانَ ك واإْن 

َغــٍد َعـــْن  ــوُم  ــي ال ــِهــِه  يُــْل لـَــْم  ــــَراأً  اْم ــُمواإنَّ  ــي ــك ــَح ــــِه لَ ـــي ب ـــاأت ـــا ي َف م تـَــــَخـــــوُّ

ـــْد راأى ــاًل وَق ــْه ــــاُم َج ــُن االأيَّ ــاأَم ـــْن ي ـــنَّ َعــظــيــُموَم ـــُدُه ـــْي ـــروفـــاً َك ـــنَّ �ـــشُ ـــُه لَ

ــا ــه ــِل ـــــروٌر الأْه ــا ُغ ــي ن ــدُّ ــُمفــــاإنَّ ُمــنَــى ال ــعــي نَ ــِه  ــي ــل ع ــقــى  ــب ي اأْن  اهللُ  اأبَـــــى 

هــا ــزَّ اأُِع َكْيما  الــيــوَم  نف�شي  )4)واأْذلَـــْلـــُت  ـــُدوُم  ويَ لي  الــِعــزُّ  يبقى  حيُث  ــداً  َغ

)1)  الدي�ان: 347 – 348. 

)2)  جاء في الدي�ان بعد هذه البيت البيت التالي:

ٌر ُمَق�سّ ـــَت  واأن التق�ى  على  ــدلُّ  �سقيُمت وهــ�  النَّا�َس  ُيـــداوي  ــْن  َم ــا  اأي

)3)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »… لم َيْرَتِج …« .

)4)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »لأْذَلْلُت …« .
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ِفْكَرٌة وِلْلَموِت  بُرهاٌن  وِلْلَحقِّ  ـــُم15(  ـــدي ــــٌر لـــلـــَعـــالـــمـــيـــَن َق ــــبَ ــــتَ ــــْع وُم

• • •

283
]الطويل[ وقال)1): 

ــَرْم ــَك ــزُّ وال ــِع ال ُهـــَو  الــتَّــقــوى  ــمــا  اإنَّ لُّ والـــَعـــَدْماأال  ــــذُّ ــو ال نــيــا ه وُحـــبُّـــَك لــلــدُّ

ٌة نَقي�شَ ــيٍّ  ــِق تَ عــبــٍد  على  ولي�َص  َحَجْم2(  اأو  َحاَك  واإْن  التَّقوى  َح  حَّ �شَ اإذا 

• • •

284
]مجزوء الّرجز[ وقال)2): ]102/ب[ 

ـــْم ـــِل ــــا�ــــصَ �ـــشَ ــــنَّ ــــَم ال ــــالَ ــــــْن �ــــشَ ـــْمَم ـــِت ــــا�ــــصَ �ـــشُ ــــنَّ ــــَم ال ــــاتَ ــــشَ ــــــْن � َم

ــــا ــــشَ ـــــا�ـــــصَ اأ� ـــــنَّ ـــــم ال ـــــَل ـــــــْمَمــــــــْن َظ ــــصَ ُرِح ــــا� ــــنَّ ـــــــْن َرِحـــــــــْم ال َم

ـــــى ــــَل اإل ــــشْ ــــ� ــــَف ــــــــْن طـــلـــب ال ــــــِرْمَم ُح ـــِل  الـــَفـــ�ـــشْ َذوي  ــــِر  ــــي َغ

ــــــى ـــــَظ الـــــَعـــــْهـــــَد َوَف ـــــِف ـــــــْن َح ـــَع َفــِهـــــْمَم ـــْم ـــ�ـــشَّ ــــَن ال ـــــْن اأْحــــ�ــــشَ َم

ـــال َع اهللَ  ــــــَدَق  �ــــــشَ ـــــــْن  َم ــــْم5(  ــــِل ـــــَم َع ـــــْل ـــــِع ــــــــْن طـــلـــب ال َم

ـــــَوى ــــَد َغ ــــشْ � ــــرُّ ــــــْن خــــالَــــَف ال ـــــــــِدْمَم ــــــيَّ نَ ــــــَغ ــــــَع ال ــــــِب ـــــــــْن تَ َم

ـــا ـــَج ــــْمــــَت نَ ـــــــْن لـَـــــــــِزَم الــــ�ــــشَّ ــــْمَم ــــِن ـــِر َغ ــــ ـــي ـــخ ـــال َمــــــــْن قــــــــاَل ب

ـــــا ـــــــفَّ َزك ـــــــتَ ــــــــفَّ واْك ــــــــْن َع ــــــــْمَم ــــــــْن َجــــــَحــــــَد الــــــَحــــــقَّ اأِث َم

ــكــا ــــرُّ �ــشَ ــــشُّ ــــ� ــــُه ال ــــشَّ ــــ� )3)َمـــــــْن َم ـــــــْم  اأِل ْهـــــُر  الـــــدَّ ـــُه  ـــشَّ ـــ� َع ـــــْن  َم

)1)  الدي�ان: 348 – 349. 

)2)  الدي�ان: 349 – 350. 

ه.  ه الّدهر: لغة في َع�سَّ )3)  َعظَّ
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ِرْزُقــــــــُه ــــاً  ــــيّ َح ــــُد  ــــْع يَ لـَـــــْم  ـــْم10(  ـــ�ـــشِ ُق حـــيـــُث  اْمــــــــــِرٍئ  ِرْزُق 

• • •

285
]الكامل[ وقال)1): 

ـــــاُم ـــِك َرحــيــِلــَك االأيَّ ماُمنـَـــــاَدْت ِبـــَو�ـــشْ ا�ْشِت�شْ ِبــَك  اأْم  ت�شمُع  ــَت  اأَفــَلــ�ــشْ

لْلـ ــَت واأنـــَت    راأي َمــْن  اأمــاَمــَك  ى  ـــــاُموَم�شَ ـــوَك اإَم ـــُق ـــَح ـــْل ـــى يَ ـــتَّ ــَن َح ــي ــاِق ــب ـ

ــرى تَ ال  ــك  ــنَ ــْي َع كــــاأنَّ  اأَراَك  ِلـــي  ]103/اأ[َمـــا  ــهــاُم  �ــشِ ــنَّ  ــُه ــاأنَّ ك ــرُّ  ــُم تَ ِعـــبَـــراً 

لَها ــٌه  ــِب ــتَ ــْن ُم ــــَت  ــوُب واأن ــُط ــُخ ال ــي  ــاأت ـــْت َفـــكـــاأنَّـــهـــا اأْحــــــالُمت ـــ�ـــشَ فــــــاإذا َم

ــُه ــَزاوتُ نَ با  ال�شِّ ــَن  ِم َعــْتــَك  َودَّ ــْد  ق ــاُم5(  ــَق ـــنَّ  ُم ـــَدُه ـــْع ـــَذْر فــمــا لـَـــَك بَ ـــاْح ف

َخِليفٌة باِب  ال�شَّ ــَن  ِم الَم�شيِب  )2)ِعــَو�ــُص  ـــظـــاُم  ـــَك ِحــْلــيَــٌة وِن ل ــا  ــم ــاله وِك

ـــٌة ـــِويَّ ــَك َق ــي ــل ـــٌج ع ـــَج ــاُموِكـــالُهـــمـــا ُح ــَك ِجــ�ــشَ ــي ــل وِكـــالهـــمـــا ِنـــَعـــٌم ع

ـــاً ب ـــوؤدِّ ــيــب ُم ــاًل بــالــَمــ�ــشِ ــْه ــشَ ــــاًل و� ـــالُماأه ــاِب تَـــِحـــيَّـــٌة و�ـــشَ ــب ــشَّ ــ� ــى ال ــل وع

ــبــاِب ِبــِغــْبــَطــٍة ــيــَت مــَن الــ�ــشَّ ــِن ـــالُم )3)ولــقــد َغ ـــشْ ــْد َوَقـــــاَك َوَقــــــاَرُه االإ� ــق ول

ــهــا ــالَ ِرَج ـــْدُت  ـــِه َع ـــٌة  ـــن اأْزم هلِل  ـــائـــبـــاِت واإنَّـــــُهـــــْم لَــــِكــــَراُم10(  ـــي الـــنَّ ف

ـــــــفِّ َجــِزيــلــٌة ـــُة االأُك ـــي ـــِط ـــــــاَم اأْع اأيَّ
(4( ـــاُم  ِذم ــاِم  م ــذِّ ال ِلـــِذي  يَ�شيُع  ال  اإْذ 

ـــذي ــِن الَّ م ــزَّ ــل ـــــــْرُت ل ـــَك االأراِمــــــــُل فــيــِه واالأيْــــتَــــاُمَفـــِلـــِعـــْبـــَرٍة اأُخِّ ـــَل َه

ــُب اأْهـــِلـــِه َمـــْدُخـــولـَــٌة ــشِ ـــــٌن مــكــا� ــــولــــِه االآثــــــاُمَزَم ــــــروُع اأُ�ــــشُ ــــــاًل ُف َدَخ

)1)  الدي�ان: 350 – 352. 

)2)  في الدي�ان: »عر�س الم�سيب«. 

اك …« . )3)  في الدي�ان: »ولقد َك�سَ

مام: الحّق والُحْرمة.  )4)  الذِّ
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ــُه ــَراتُ ــشَ ــاِت � ــُرم ــْك ــَم ــــٌن تَــحــاَمــى ال ـــــَراُمَزَم ـــاِت َح ـــُرم ـــْك ـــَم َحـــتَّـــى كـــــاأنَّ ال

َعْت وتََقطَّ ــُه  ــالُم اأْع َهـــَوْت  َزَمـــٌن  ـــَطـــعـــاً َفـــَلـــْيـــ�ـــصَ الأْهــــِلــــِه اأْعــــــالُم15(  ِق

ا�ْشتََهوا لما  اِعميَن  الطَّ ـــُت  راأي ــــراِب َطـــعـــاُمولقد  ــــتُّ ــــاِق ال ــــب وُهــــــُم الأْط

ــيــا وِزبْـــــِرُج اأْهــِلــهــا ن ـــــُرُف الــدُّ ــا ُزْخ )1)م ــــطــــاُم  وُح ُكــــلُّــــُه  ُغـــــــُروٌر  اإالَّ 

ِل�شبيِلِهْم ــوا  ــشَ ــ� َم ــــــواٍم  اأْق ـــــُربَّ  ــــواُم]103/ب[ولَ االأْق م�شى  كما  يَنَّ  ولَتَْم�شِ

ــُه ل ـــدٍة  ـــهَّ ـــَم ُم ُفـــُر�ـــصٍ  ِذي  ــــاُمولَــــــُربَّ  ــراب ُرك اأْمــ�ــشــى عــلــيــه مـــن الـــتُـّ

كثيرٌة الُحتُوِف  ِعَلُل  اإْذ  وَعِجْبُت  ــاُم20(  ــيَ ــوِف ِن ــتُ ــُح ــِل ال ــَل ــُص عــْن ِع ــا� ــنَّ وال

)2)والـــَغـــيُّ ُمـــــْزَدِحـــــٌم عــلــيــه ُوُعــــــورٌة ِزحــــاُم  عليه  مــا  ــْهــٌل  �ــشَ ــُد  ــشْ � ــرُّ وال

ـــوُت يــعــمــُل والــعــيــوُن َقــريــرٌة ـــم ــو وتـــلـــعـــُب بــالــُمــنــى وتَـــنـــاُموال ــه ــل ت

ــِه ــِم ــْل ــِع ِب ــــــوِر  االأُم فــي  يَــْقــ�ــشــي  ـــــالُمواهللُ  ًة ويُ ـــــــرَّ ـــُد َم ـــَم ـــْح ــــرُء يُ ــــم وال

يَُقو بـَـْعــ�ــشــاً  ُه  بع�شُ يَـــْقـــُدُم  ــُق  ــْل ــَخ اُموال ــدَّ ــُق اإلـــى الــِبــَلــى ال ُد   الــَخــْلــَف مــنــُه 

ــاًل ــوؤَمِّ ُم البَقاِء  على  يــدوُر  ــلٌّ  ُك ـــــــاُم25(  ــــرُه االأيَّ ــــدي وعـــلـــى الــــَفــــنـَـــاِء تُ

ـــَزْل يَ ــم  ل َربٌّ  ــَلــكــوِت  ــَم ال ـــُم  اِئ ـــدَّ ـــــــاُموال ــــــه االأْوه ـــُع ُدونَ ـــطَّ ـــَق َمـــِلـــكـــاً تَ

ــي اأْهـــواِئـــِهـــْم ــدعــوَن ف ــتَ ــب ـا�ــُص ي والــنَـّ
(3( وقــامــوا  ــاَك  ــن ُه ــدوا  ــَع َق فقد  ــاً  ــَدع ِب

ــَهــُه ــْن ـــْم يَ ـــْن لَ ــهــاِت َم ــبُ ــَر الــ�ــشُّ ــيَّ ــَخ ــالُموتَ ــش ــ� ــِت ــشْ ا� وال  ــٌم  ــي ــل ــشْ ــ� تَ ـــُهـــنَّ  َعـــْن

�َشبيَلُه ــَلــْكــَت  �ــشَ اإْن  لــَك  ــٌد  ــمَّ ــَح ــــــــاُموُم ــــٌد واإَم ــــٍر قــــائ ــــــلِّ َخــــي فــــي ُك

كاِئٌن ُهــَو  اأْو  كــاَن  �شيٍء  ُكــلُّ  ما  االأْقـــــــالُم30(  بــــِه  ــــْت  ــــفَّ َج وقـــــْد  اإالَّ 

ــــٌم دائ ُهـــــَو  الَّــــــذي  هلِل  َدواُمفــالــَحــْمـــــُد  ـــواُه  �ـــشِ ِلــمــا  ــَص  ــ� ــي ول اأبَــــــداً 

)1)  الّزبرج: ال��سي والّذهب. 

)2)  في الدي�ان: »الغي …« باإ�سقاط الواو. 

)3)  في الدي�ان: »… قعدوا بهّن …« .
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ِلـــَجـــالِلـــِه ـــــــذي  الَّ هلل  ــُر االأْحـــــــالُموالـــحـــمـــُد  ــاَغ ــش ــ� ــت ـــِه ت ـــِم ـــْل ـــِح وِل

ــــَزْل يَ ــــْم  لَ ــــَو  ــُد هلل الَّـــــذي ُه ــم ــح ]104/اأ[وال  (1( ــهــاُم  االأْف ِبِعْلِمِه  تَ�ْشتَِقلُّ  ال 

ُه ـــدُّ َج تــعــالــى  ــٌك  ــِل َم ــْبــحــانَــُه  �ــشُ ـــــــراُم34(  ـــــــالُل واالإْك وِلــــَوْجــــِهــــِه االإْج

• • •

286
]الكامل[ وقال وفيه َنَظر هل هي له)2): 

ـــهـــاُر ِكــالهــمــا ـــنَّ ـَب وال ــيَـّ ــمــاالــلَّــيــُل �ــشَ ــاُه ــــدوُر َرَح ــا تَ ــرِة م ــْث ــَك ـــي ِب راأ�ـــشِ

ــــا ــــاءنَ ـــاِن لُـــُحـــوَمـــنـــا وِدم ـــبَ ـــتـــنـــاَه ــُن نَــراُهــمــايَ ــح ـــراً  ون ـــْه ــا َج ــن ــو�ــشَ ــُف ونُ

َمــْت ــَقــدَّ تَ الِميتَتَْيِن  ـــدى  اإح يُب  ــاال�شَّ ــم ــداُه ـــَرْت اإْح ــــ ـــاأخَّ اإحـــداُهـــمـــا، وت

ــا ــم ــِه اأُوالُه نَــَزلَــْت ب َمـــْن  ــاأنَّ  ــك َف ـــا4(  ـــم ـــَراُه ــــْد نـــزلـــْت بـــِه اأُْخ يـــومـــاً وق

• • •

287
]الوافر[ وقال)3): 

ـــــوُم لُ ــــَم  ــــْل الــــظُّ اإنَّ  واهلِل  ـــــــا  ــوُماأَم ــل ــظَّ ال ــــَو  ُه ــيُء  ــش ــ� ــُم ال زاَل  ـــا  وم

يــــِن نـَـْمــ�ــشــي ــــوِم الــــدِّ ــــى َديَّـــــــاِن ي )4)اإل ــوُم  ــشُ ــ� ــُخ ال تــجــتــمــُع  اهلِل  ـــَد  ـــْن وِع

الـْـتـَـَقــْيــنــا اإذا  الــِحــ�ــشــاِب  ــي  ف ـــوُم�شتعلُم  ـــُل ـــَم ـــــِن ال ـــــــِه َم ــد االإل ــن ـــــداً ع غ

)1)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »بعلمه الأوهام«.

)2)  الدي�ان: 353، وزاد: »اأو لغيره«. 

)3)  الدي�ان: 354 – 356. 

)4)  ورد بعد هذا البيت في الدي�ان البيُت الّتالي:

ــيــالــي ــلَّ َفـــِت ال ـــرَّ ـــِت الــنُّــجــ�ُملأْمــــــٍر مـــا َتـــ�ـــسَ ـــي ـــُ�لِّ ـــا ُت ـــــــٍر م واأْم
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ـــا�ـــصٍ ــــْن اأُن ُح َع ــــروُّ ــــتَّ ــُع ال ــِط ــق ــْن ــيَ ــشَ ـــُع الـــُغـــُمـــوُم� ـــِط ـــَق ـــْن نـــيـــا وتَ ِمــــَن الـــدُّ

فيِه ــــَت  واأن ــفــاِه  الــ�ــشَّ على  تَــُلــوُم  ــــْن تـَـــُلــــوُم5(  ــــمَّ ـــًة ِم ـــاه ـــَف ـــشَ اأَجــــــــلُّ �

ــٍم ــْل ــِر ِح ــْي ــَغ ــالَح ب ــُص الــ�ــشَّ ــ� ــِم ــتَ ــْل )1)وت ُحـــُلـــوُم  لَــُهــْم  ــالــحــيــَن  الــ�ــشَّ واإنَّ 

ــا ــاي ــن ــَم ــــاُم ولَـــــْم تَـــنَـــْم عـــنـــَك ال ــــنَ ـــة يــــا نَــــــــوؤوُم تَ ـــيَّ ـــِن ـــَم ـــل ـــْه ل تَــــنَــــبَـّ

ــٍن ــْي ـــُر َع ـــري ــــــَت َق ]104/ب[تـــمـــوُت َغـــــداً واأنْ تـَـُعــوُم  لَُجٍج  في  الَغَفالِت  ــَن  ِم

تَْفنى واأنـــــَت  الــَفــنَــاِء  عـــِن  ـــْوَت  ـــَه ـــا يَــــــُدوُملَ ـــي ن ـــدُّ ومــــا َحـــــيٌّ عــلــى ال

الَمنايا داِر  فــي  ــَد  الــُخــْل ــــُروُم  تَ ـــــُروُم10(  تَ مـــا  ـــَلـــَك  َقـــْب راَم  قـــْد  ـــــْم  وَك

ــْت ــ�ــشَّ ــَق ــــــٍم تَ ـــْن اأَُم ـــــــاَم ع ـــِل االأيَّ ـــوُم�ـــشَ ـــشُ � ـــرُّ ــُرَك الــَمــعــاِلــُم وال ــب ــخ ــت ــشُ �

ـــوٍر ـــُق ـــــْن َزَمـــــــٍن َع ـــكُّ ِم ـــَف ـــْن ــــا تَ )2)وم ـــوُم  ـــُل ُك ــِه  ــب ــال ــَخ َم ِمــــْن  ــَك  ــِب ــْل ــَق بَ

ــاً ــمَّ َغ ـــْيـــُت  َزجَّ ـــْد  ق ـــَت:  ـــْل ُق مــا  )3)اإذا  ـــوُم  ـــُم ُغ ــُه  ــن م ــْت  ــبَ ــعَّ ــشَ ــ� تَ ـــرَّ  ـــَم َف

ـــيٌّ ـــاِف َح ـــ�ـــش ـــاالإن ــوُم )4)ولــيــ�ــصَ يَــــــِذلُّ ب ــَغــ�ــشُ ــِم ال ــزُّ بــالــَغــ�ــشْ ــِع ولــيــ�ــَص يَ

عليِه يَــجــري  مــا  ــاِد  ــت ــْع ــُم ــل ول ــــــــُزوُم15(  ــــا هــــــذا لُ ـــــاَداِت ي ـــــع ـــــل ول

• • •

288
]الَهَزج[ وقال)5): 

تـَـــــْنــــــَدْم اأْن  ــــَل  ــــب ق ـــــْر  ـــــكَّ ـــــَف ـــــــــْمتَ ــــــُت فــــاْعــــَل ــــــيِّ ـــــــَك َم ـــــــاإنَّ ف

)1)  في الأ�سل: »بغير ِعْلٍم …«، والمثبت من الدي�ان .

)2)  الُكُل�م، جمع َكْلم: الُجْرح. 

)3)  في حا�سية الأ�سل: ن�سخة: »… منه هم�م«. 

ل�م.  �م: الظَّ ْلم، والَغ�سُ )4)  الَغ�ْسم: الظُّ

)5)  الدي�ان: 356. 
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نــــيــــا بــــالــــدُّ ـــــــرَّ  ـــــــتَ ـــــــْغ تَ ـــْموال  ـــَق ـــشْ ـــ� ـــَحـــهـــا يَ ـــحـــي ـــــــــاإنَّ �ـــشَ ف

يـــبـــلـــى َجـــــــديـــــــَدهـــــــا  يـَــــْهـــــــــــَرْمواإنَّ  ــــهــــا  ــــابَ ــــبَ �ــــشَ واإنَّ 

ــــنــــى ــــْف يَ ــــا  ــــه ــــَم ــــي ــــع نَ ـــــــــــَزْمواإنَّ  ـــا اأْح ـــه ـــِم ـــي ـــع ـــــــْرُك نَ ـــــــتَ َف

يــبــقــى الَّــــــــذي  ـــــذا  ه وَمــــــــْن  ـــَلـــْم5(  يـَــ�ـــشْ اأْو  الــــَحــــَدثــــاِن  عـــلـــى 

ـــــصَ اأتْـــــبـــــاعـــــاً ـــــا� ـــــنَّ ـــــــــــُت ال ْرَهـــــــْمراأي يـــــنـــــاِر والـــــــدِّ ــــــــِذي الـــــدِّ ِل

ـــا َم اإالَّ  ــــْرِء  ــــم ــــل ل وَمــــــــا  ]105/اأ[7(  ْم  ـــــدَّ َق اأو  ــِر  ــخــي ال فــي  نَــــوى 

• • •

289
]الخفيف[ وقال)1): 

َداري اِت  ـــَودَّ ـــَم ال ذي  ــْن  ع االأْرحــــــاِم�َشَحَطْت  َذوي  ــــْن  ِم ـــاِت  ـــراب ـــَق وال

ـــ ــْم مــَن الــنَّــْقــ�ــصِ والــلَّ ــُه ــَم اْهــتــمــامــيواْهــتــمــامــي لَ ــي ــِف ـــٌظ َف ـــُهـــْم حـــاِف ـــــُه  لَ

اأ�ْشـ َفما  واإالَّ  نَْلَقُهْم  نَِع�ْص  اإْن   )3(2( االأنـَـــاِم  َجميِع  ــْن  َع ــاَت  م ــْن  َم ـــَغــَل 

• • •

290
]الوافر[ وقال)3): 

ــــا ــَك َرْدم ــي )4)َكــــاأنَّــــَك بـــالـــتُّـــــــراِب عــل ــمــا  َر�ــشْ فــيــِه  لـــَك  اأَرى  ال  ـــٍع  ـــَربْ ِب

ـــو تَـــــَرى االأْحـــــبـــــاَب فــيــِه ــــٍع ل ــــَربْ ـــْرَمـــاِب ـــَدًة و�ـــشَ ـــاَع ـــب ـــْم َم ـــُه راأيــــــَت لَ

)1)  الدي�ان: 356 – 357. 

)2)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »اإْن َنِع�ْس نجتمع …« .

)3)  الدي�ان: 357 – 358. 

)4)  في الدي�ان: »كاأّني بالتُّراب …« .
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ـــــْوٍم ـــــلِّ يَ ـــي ُك ــــــذي ف ــــذا الَّ ــــــا ه ــااأيَ ــْدم ــِق ـــاً َف ـــْدم ــى ِق ــَل ــِب ــاُق اإلــــى ال ــشَ ــ� يُ

ْفحاً �شَ الــمــوِت  َكــــاِر  ادِّ عــِن  ــَت  ــَربْ ــمــا�ــشَ ــْت َح َعــلــيــَك  تَــــــراُه  ــــَك ال  ــــاأنَّ َك

الــَمــنــايــا اأْقـــ�ـــشـــاَم  اأنَّ  تَــــَر  ـــــْم  األَ ــمــا5(  ــ�ــشْ ــِق ــاً َف ــم ــشْ ــ� ــا ِق ــن ــنَ ــْي ُع بَ ــــــــَوزَّ تُ

ــاً ــ�ــش ــِدي ـــى َج ـــن ــا الَّـــــذي اأْف ــن ــي ــِن ــْف ــيُ ــا )1)�ــشَ ــَم ــشْ ــ� ـــــاً وَط اإَرم ــنــا  ــَل ــْب َق ـــنـــى  واأْف

ِفــيــنــا ـــــاَن  ك ــــْد  ق ـــٍط  ـــلَّ ـــ�ـــشَ ُم ْخَماوُربَّ  �شَ ــواِت  ــَط ــشَّ ــ� ال ــَر  ــَك ــْن ُم َعــزيــزاً 

ــــصِ   عنُه ــقُّ   َوْجــــُه   االأر� ــاً َفــَعــْظــمــاولـــو   يـَـْنــ�ــشَ ــم ــْظ َعـــــــَدْدَت ِعـــظـــاَمـــُه َع

ــــراً ــُه اأْج ــْت ــَح ــنَ ـــوٍة َم ـــْط ــــْم ِمــــْن ُخ ــاوَك ــم ـــوٍة َمــنَــَحــْتــُه اإثْ ـــْط ــــْن ُخ وَكـــــْم ِم

ـــاًل اأْك اهلِل  َحــــالِل  ــي  ف ــْع  ــشَّ ــَو� تَ ]105/ب[10(  َطْعَما  للَعْي�ِص  تـَـِجــْد  ــْم  لَ واإالَّ 

ِفــيــِه اأنــــــَت  مـــا  تَـــــرى  ـــَك ال  ــافــــاإنَـّ ــمَّ واأنــــــَت ِبــــَغــــْيــــِرِه اأْعـــمـــى اأ�ــشَ

عيفاً �شَ ــاً  ــو�ــش ــُق ــْن َم االإنْـــ�ـــشـــاَن  ــا )2)اأرى  ــم ــِب َرْج ــْي ــَغ ــِم ال ــْل ــِع ــو ِل ــاألُ ـــا ي وَم

عــــــاًء ـــصِ لـــلـــِعـــْلـــِم ادِّ ـــا� ـــنَّ ــــدُّ ال ــــشَ ــااأ� ــم ــْل ـــِه ِع ـــي ـــا ُهـــــَو ف ـــم ــــُم ِب ــــُه ــــلُّ اأَق

ُحْكٌم ــَك  ــْن َع الــُمــبَــلِّــِغ  ْمِت  ال�شَّ ــي  ــاوف ــَم ــْك ُح يـــكـــوُن  ـــالَم  ـــَك ال اأنَّ  َكـــَمـــا 

َطْي�ٍص ُكــلِّ  ِمــْن  تَْحتَِر�ْص  لَــْم  اإذا  َفْهَما)3)15(  ـــاأَت  ـــشَ واأ� اإجـــابَـــًة  ـــاأَت  ـــشَ اأ�

• • •

291
]مجزوء الكامل[ ل ِبهاء)4):  وقال فيما ُو�صِ

ــــِمــــِه  ــــــٌر كــــا�ــــشْ ــــــْي ـــــُر َخ ـــــْي ـــــَخ ــــِمــــِه ال ـــــرٌّ كــــا�ــــشْ ـــــشَ ـــــرُّ � ـــــشَّ ـــــ� وال

)1)  اإرم وجدي�س وَط�سم: اأق�ام بادوا. 

ّن.  ْجم: الَقذف بالغيب والظَّ )2)  الرَّ

)3)  فيه نظر اإلى المثل: »اأ�ساء �َسْمعًا فاأ�ساء جابة« نكتة الأمثال: 16. 

)4)  الدي�ان: 359. 
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ـــــَع الـــِعـــبَـــا ـــــشِ ــــــْن َو� ـــحـــاَن َم ـــب ـــشُ ــــِه � ــــِم ــــْك ُح فـــــي  ــــــِه  ــــــْدِل ــــــَع بَ َد  

ـــــِه  ـــــِف ـــــْط ـــــَع ــــــــِوِه وِب ــــــــْف ــــــــَع ـــــِه وِب ـــــِم ـــــْل ـــــِح ــــــِه وِب ــــــِف ــــــْط ــــــُل وِب

ـــــــــَو كـــــاِئـــــٌن ـــــــا ُه ــــِه وجــــمــــيــــُع َم ــــِم ــــْل ـــــاِبـــــِق ِع ـــــجـــــري ِبـــــ�ـــــشَ يَ

اْمـــــــراأً اهللُ  ــــَعــــَد  اأ�ــــشْ ـــــْد  ق ـــِه 5(  ـــِم ـــشْ ـــ� ـــِق ـــــُه ِب ـــــْن ــــــــاُه ِم اأْر�ــــــــشَ

• • •

292
]الكامل[ وقال)1): 

ـــــُدُه ـــــاِم َح ــــكُّ  ــــَف ــــْن يَ ال  ـــــوُد  ـــــُج ــــُهال ــــُم الِئ ــــكُّ  ــــَف ــــْن يَ ال  ــــُل  ــــْخ ــــبُ وال

ـــحُّ عــاِلــُمــُه ـــُم حـــيـــُث يَـــ�ـــشِ ـــْل ـــِع ــُه )2)وال ــُم ــاِك ــفُّ َح ــِع ــُث يَ ــْي ــُم َح ــْك ــُح وال

الْتـ ــَعــُب  �ــشُ ــُه  ل ــْت  ــَل ــَم َك ــــروؤٌ  اْم ـــْد َكـــَمـــَلـــْت َمـــكـــاِرُمـــُهواإذا  ـــَق ـــتَــْقــوى َف

�ــشــاِحــِبــِه ُدوَن  ــٌن  ــشْ ــ� ِح ـــْدُق  ـــُهوالـــ�ـــشِّ ـــُم ـــاِئ ــــٍد َدع ــــشْ ـــْت عــلــى ُر� ـــتَ ـــبَ ثَ

وال ـــــَواُه  َه ــفــو  يـَـ�ــشْ ال  ـــْرُء  ـــَم وال ]106/اأ[5(  ـــُه  ـــَداِوم يُ ــٍق  ــُل ُخ عــلــى  ــوى  ــْق يَ

ــا ــه وِب ـــٍق  ـــلُّ ـــَخ تَ ذاُت  ـــ�ـــصُ  ـــْف ـــنَّ ـــُمـــُهوال تُـــكـــاِت داٌء  ـــِحـــهـــا  نـُــ�ـــشْ َعــــــْن 

ــــ ــِم ِمـــْن َحــــــواِدِث َريْ ــاِئ ــم ــتَّ ــــُن ال )3)واب ــُه  ــُم ــاِئ ــم تَ ــنــي  ــْغ تُ ال  ـــِر  ْه ـــدَّ ال ــــِب 

ــُه ــــْن يـــكـــوُن ل ــُم َم ــِل ــشْ ــ� ــــُر يُ ْه ــــدَّ ـــُهوال ـــُم ـــراِغ ــْلــمــاً ويـُــــْرِغـــــُم َمـــــْن يُ �ــشِ

ـــِرفـــاً ـــطَّ ــــُت ُم ــــْن ـــيـــُت وَك ـــِل ـــْد بَ ـــق )4)ول ـــُه  ـــاُدُم ـــق تَ يُــْخــِلــُقــُه  ـــيُء  ـــ�ـــشَّ وال

ى َم�شَ حيَن  العي�ِص  َطْعَم  ــاأنَّ  وك ـــُه10(  ـــُم ـــُه حـــاِل ـــن ُث ع ـــــدِّ ـــــَح ــــٌم يُ ــــْل ُح

)1)  الدي�ان: 359 – 360. 

)2)  في الدي�ان: »والِحْلُم … حاِلُمُه«. 

)3)  الّتمائم، جمع تميمة: ع�ذة ُتعّلق على الإن�سان. 

رف: م�ستحدث.  )4)  ُمطَّ
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ــِه ب ـــِمـــْعـــُت  �ـــشَ ــــْد  ق ـــٍل  ـــي ِج ُربَّ  ـــا  ــُه )1)ي ــاِرُم ــْد َهــَمــَدْت َخــ�ــشَ ــــُت ق وراأي

ـــو بــــه َمــــَرحــــاً ـــُه ـــْل ـــُع مــــا نَ ـــي ـــم ــــُهوَج ـــْوُت هــــاِدُم ــــ ـــَم ـــال ٍة ف ـــــــذَّ ـــــْن لَ ِم

ــا ــَم ـــــِع الــــُغــــروُر َك ــُهوالـــنَّـــا�ـــصُ فـــي َرتْ ــُم ــاِئ ــه َرتـَـــَعــــْت ِحـــَمـــى الـــَمـــْرعـــى بَ

ـــــــُه ـــــــراِوُغ ــــــُه اأَجـــــــــــٌل يُ ــــــــُهُكــــــــلٌّ ل ــــــــَو الِزُم ويَــــحــــيــــُد عــــنــــُه وْه

ــِهِ ــِت ــيــتَ ِم ــَد  عــن ـدامــِة  الــنَـّ َذا  ــا  ي  )15(2( ـــُه  ـــاِدُم ن يـُــقـــاُل  لــيــ�ــَص  ـــمـــوُت  وال

ـــُرُه ـــِق ـــْح ـــَت تَ ــــ ـــاأنْ ـــلُّ ف ـــِق ـــُم ــــــا ال ــَص فــاأنْــَت خـــاِدُمـــُه )3)اأمَّ ــرا� ــتَ ــشْ فـــاإذا ا�

لـــُه ــــدُّ  ــــِع تُ ـــــَك ال  ـــــْوِم يَ ـــــــاُل  بَ ــــنَّ عـــلـــيـــَك قــــاِدُمــــُهمــــا  ــــَدَم ــــْق ــــيَ ــــَل َف

ــَن ولَـــْم ــي ــم ــال ــظَّ ـــــــَدْت ُعـــيُـــوُن ال ـــُهَرَق ـــُم ـــاِل ـــَظ ـــــْد ِلــــَمــــْظــــُلــــوٍم َم ـــــْرُق تَ

ـــُه ـــبُ ـــِه الِع ـــُن فـــي ـــبَ ـــْغ ـــُح يُ ـــْب ـــشُّ ـــ� ـــُهوال ـــُم ـــاِئ ــــُن فـــيـــه ن ــــُل يُــــْغــــبَ ــــْي ــــلَّ وال

ـــُه ـــاِذلُ َخ فــــاهللُ  ـــدى  ـــتَ اْع ــــِن  وَم ـــُه20(  ـــُم ــــى فـــــــاهللُ عـــا�ـــشِ ــــق وَمــــــــِن اتَّ

• • •

293
]مجزوء الرمل[ وقال)4): 

ـــــ نْ ــــدُّ نــــيــــا وَمـــــــا ال ــــُر الــــدُّ ــــُم ــــْع اإَقـــــــاَمـــــــْهنَ َداُر  ـــــا   ـــــنَ ل ـــــا   ـــــيَ ـ

ــــ ـــشْ ـــ� ـــَح ــــُة وال ــــَط ــــْب ــــِغ ـــــا ال ـــــم ــــــــــْوِم الــــِقــــيــــاَمــــْهاإنَّ ــــــي يَ ــــــــــَرُة  ِف ـ

• • •

ّيد الَحم�ل.  ِرم: ال�سَّ )1)  همدت: ماتت و�سكتت، الخ�سارم، جمع ِخ�سْ

َفح عنه.  )2)  ُيقال: ُي�سْ

)3)  ا�سترا�س: غني وَح�سنت حاُلُه. 

)4)  الدي�ان: 360. 
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ـون باب النُـّ

294
]المديد[ وقال)1): 

ـــُن ـــَك ـــشَ ــــى لــــــُه � ــــَق ــــْب ــــٌن يَ ــــَك ــــشَ ـــــُن� َم ـــــزَّ ـــــذا يـُــــــــــــوؤِذُن ال ـــــَه مـــــا ِب

ـــا ـــُرن ــــ ـــبِّ ـــَخ يُ َداٍر  فـــــي  ــــُن  ــــح ـــُنن ـــشِ ـــ� ــــٌق لَ ـــــ ــــاِط ـــــــْن ِبــــالهــــا ن َع

ــــــَرٌح َف ــــــــُدْم  يَ ــــــْم  لَ ــــوٍء  �ــــشُ ــــــــَزُنداُر  َح وال  ِفــــيــــهــــا  ـــــــــــرٍئ  الْم

ـــــــداً ــــهــــا اأَح ــــــْن اأْهــــِل ــــــرى ِم )2)مــــا تَ ـــُن  ـــتَ ـــِف ال ــــِه  ب ــا  ــه ــي ف تـَـــُغــــْل  ـــــْم  لَ

ــوا ــُف ــَل ــشَ � ــٍر  ــشَ ــ� ــْع َم ــــْن  ِم َعــَجــبــاً  ــــوا5(  ــــنُ ــــِب ُغ بـَـــــيِّــــــٍن  َغــــــْبــــــٍن  اأيَّ 

ــــِم ــــِرِه ــــْي ــــَغ نــــيــــا ِل ــــــــــُروا الــــدُّ ــَكــنُــواَوفَـّ ـــا �ــشَ ـــَم ــا َف ــه ــي ــــْوا ف ــــنَ ــــتَ وابْ

ـــتَـــبَـــَكـــْت )3)تَـــرُكـــوهـــا بَـــْعـــَدمـــا ا�ـــشْ االإَحــــــــُن  ُحـــبِّـــهـــا  ـــي  ف ــُم  ــه ــنَ ــي ب

ــــــَد ِمـــيـــتَـــِتـــِه ــــــــيٍّ ِعــــــْن ــــــــلُّ َح ــــُنُك ــــَف ــــــــْن َمــــــاِلــــــِه َك ــــــُه ِم َحــــــظُّ

ــــُه ــــُف ــــلِّ ــــخ ــــــا يُ ــــــمَّ ــــــــــُه ِم ــــــا لَ ـــُنم ـــَحـــ�ـــشَ ال ــــُه  ــــُل ــــْع ِف اإالَّ  بـَــــْعـــــُد 

ــا ــن ــشُ ــ� ــُف اأنْ اهلِل  ــِل  ــي ــب ــش � ـــي  ف ُكــــلُّــــنــــا بـــالـــمـــــــوِت ُمــــْرتَــــَهــــُن10( 

• • •

295
]الكامل[ وقال)4): 

ـــْه ُدُمــــوَعــــَك ُكــــلُّ َحــــيٍّ فـــاِن ـــِن ـــْه الَحَدثاِن)5)]157/اأ[نَ نَوائِب  ِلَقْرِع  ِبْر  وا�شْ

)1)  الدي�ان: 361 – 362. 

)2)  في الدي�ان: »… لم َتِمل فيها …« .

در.  )3)  الإَحن، جمع اإْحَنة: الحقد في ال�سَّ

)4)  الدي�ان: 362 – 363. 

)5)  َنْهنْه: اْكُفف. 
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ــا ــَه ــِن اأبْ ــــم  لَْ ـتــي  الَـّ الـــَحـــقَّ  َدارَي  ـــــَن الـــبُـــْنـــيـــاِنيــا  ـــــيِّـــــُدُه ِم ِفــيــمــا اأُ�ـــــشَ

ــي ــن اإنَّ َمـــَحـــالـــَة  وال  الــــَعــــزاُء  ــَف  ــي ــي اإْخـــوانـــيك ــع ــيِّ ــشَ ــ� ـــاً اإلـــيـــِك ُم ـــوم ي

جـــاُل وَفـــْوَقـــُه ـــرِّ ــُه ال ــُف ــِك ــْف ــَك االأثْماِن)1)نَــْعــ�ــشــاً يُ بــاأْوَكـــــ�ــِص  ــاُع  ــبَ يُ ــٌد  َجــ�ــشَ

ُمـــوؤِْمـــٌن َقــْلــبــي  واأنَّ  االإلـَــــُه  لـَـــْوال  اإيـــمـــانـــي5(  ــٍع  ـــيِـّ ُمـــ�ـــشَ غـــيـــُر  واهللُ 

َمِنيَّتي ِعــْنــَد  اأيْــَقــْنــُت  اأْو  ــُت  ــْن ــنَ ــَظ ــــواِنلَ َه ـــلِّ  ـــَح َم ــــى  اإل ــَر  ــي ــشِ ــ� ــَم ال اأنَّ 

ــٍد ــمَّ ــَح ـــوِر َوْجــــِهــــَك يـــا اإلـــــَه ُم ـــنُ ـــِب َمكانيَف ِعير  ال�شَّ َعـــِن  ــَك  ــي اإل َزْحـــــِزْح 

ِبها ــى  تـَـْر�ــشَ ــٍة  ــْوبَ ــتَ ِب َعــَلــيَّ  ــْن  ــنُ واْم ـــاِن8(  ـــشَ ـــ� واالإْح ـــنِّ  ـــَم وال الـــُعـــال  ذا  يـــا 

• • •

296
]الوافر[ وقال)2): 

َوَدنِّ بــــاِطــــيـَـــٍة  ــــَن  ــــْي بَ َمــــــْن  ـــنِّ )3)اأيـَــــــا  ـــَغ ـــــَدْي َغــــاٍو ُم َوُعــــــوٍد فــي يَ

ــا ــواَه َه عـــْن  ــَك  ــشَ ــ� ــْف نَ تـَــْنـــَه  لـَـــْم  ــا فـــاإلـَــْيـــَك َعــنِّــياإذا  ــه ــْونَ ــشَ ــْن � ــشِ ــ� ــْح وتُ

ـــوٌن ـــنُ ـــَو والـــَمـــْلـــَهـــى ُج ـــْه ـــلَّ ـــــاإنَّ ال ِمنِّيف ــ�ــَص  ــْي ولَ ــوِن  ــنُ ــُج ال ـــَن  ِم ــُت  ــ�ــشْ ولَ

ــٍب ــي ــب لَ ـــــْن  ِم ــــُح  ــــبَ اْق َقـــبـــيـــٍح  ــنِّــيواأيُّ  ـــِل �ــشِ ـــْث ـــاً فـــي ِم ب ـــرِّ ـــَط ـــتَ ـــــَرى ُم يُ

ِل�َشْيٍب ــٌل  ــْه َك ــْب  ــتُ يَ ـــْم  لَ ــا  م اإذا  ــي5(  ــنِّ ـــائـــٍب مـــا عـــا�ـــصَ َظ ـــتَ َفــَلــْيــ�ــصَ ِب

• • •

)1)  اأوك�س الأثمان: اأنق�سها. 

)2)  الدي�ان: 363. 

ّن: وعاء  ْرب يغرف�ن منها وي�سرب�ن. والدَّ ع بين ال�سَّ راب، وُت��سَ جاج ُتمالأ من ال�سَّ )3)  الباطية: اإناء كبير من الزُّ

ُيرّقد به الَخْمر. 

Ehtibal_Book.indb   274 12/9/09   3:26 PM



275

297
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ــــُروِن ــــُق ـــــُروُن بَـــنُـــو ال ـــــُق ـــــــَن ال وِن)2)]107/ب[اأيْ والُح�شُ الَمدائِن  وَذُوُو 

الــَمــَجــا فــــي   ـــِر  ـــبُّ ـــَج ـــتَّ ال ـــوِنوَذُوو  ـــيُ ـــُع ــِر فـــي ال ــَكـــبُـّ ِلـــ�ـــصِ والـــتَـّ

ـــــوَك َفـــــاأيُّـــــُهـــــْم ـــــُل ـــــُم ـــــــــُب الــــَمــــنُــــوِنكـــــانـــــوا ال ــــِه َريْ ــــِن ــــْف لَــــــْم يُ

فــي ـــــَف  ـــــْل يُ ـــــــْم  لَ ـــــُهــــــْم  اأيُـّ ُهوِن)3)اأْو  الرُّ ـــَق  ـــِل َغ الـــِبـــَلـــى  داِر 

ــٍة ــشَ ــ� ــي ِع فـــي  َغــــنُــــْوا  ولـــقـــْد  ـــْم ِبـــــــُدوِن5(  ـــِه ـــشِ ـــ� ـــُف ـــْت الأنْ ـــشَ ـــ� ـــْي لَ

ــــاً بَــــْعــــَدُهــــْم ــــث ــــدي ــــــاروا َح �ُشُجوِن)4)�ــــــشَ ـــــُذو  لَ الـــَحـــديـــَث  اإنَّ 

ْهــــــــُر َداِئــــــــبَــــــــٌة  َعـــَجـــا ــــــمُّ الـــُفـــنُـــوِنوالــــــــدَّ ــــِه َج ــــْرِف ــــشَ ــــــُب � ِئ

ـــــ الْ ــــــــــِن   الآِم ــــِه  ــــي ِف ــــــدَّ  بُ ال  ـــــــوٍم َخـــــــــوؤُوِن8(  ـــــــْن ي ـــــــــــــاِم   ِم اأيَّ

• • •

298
]الطويل[ وقال)5): 

ــي ــون ــا ُدنـْــيـــا اإلـــيـــِك ُرُك ــــاَل ي ــيلـَــَقـــْد َط ــون ــتُ ــي وُف ــت ــلَّ وطـــــاَل لُـــُزومـــي �ــشِ

ــــُم ــِك َقـــْومـــاً اأراُه ــي ــــاَل اإخـــاِئـــي ف ـــٌر بــــِك ُدونــــيوَط ـــاأِث ـــتَ ـــُم ُمـــ�ـــشْ ـــُه ـــلُّ وُك

ـــي َقـــلـــيـــٌل َغــــنَــــاوؤُُه ـــنِّ ــيوُكـــلُّـــُهـــُم َع ــون ُرُه الــهــاِلــكــيــَن  ــي  ف ــْت  ــَق ــِل َغ اإذا 

)1)  الدي�ان: 364. 

)2)  في الدي�ان: »وذوو المدائن …« .

هن: �سّد الَفّك.  )3)  غلق الرَّ

ن ال�ساعر المثل: »الحديث ذو �ُسج�ن« انُظر اأمثال ابن رفاعة: 84 وتخريجه َثّمة.  مَّ )4)  �سَ

)5)  الدي�ان: 364 – 365. 
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فونني يُْن�شِ ال  ــا�ــَص  ــنَّ ال اإنَّ  َربِّ  ـــا  اأيَ
(1( َظَلموني  ــْفــُهــُم  اأُنْــ�ــشِ ــْم  لَ اأنَـــا  واإْن 

الأْخــِذِه وا  دَّ تَ�شَ �َشْيٌء  لي  كاَن  واإْن  َمنَُعوني5(  ــْيــئـَـُهــْم  �ــشَ ــي  ــغ اأبْ ــُت  ــْئ ِج واإْن 

ِعنَدُهْم �ُشْكَر  َفــال  ِرْفــدي  نالَُهْم  �َشتَُمونيواإْن  ــْم  ــُه لَ ـــــُذْل  اأبْ ـــْم  لَ ـــا  اأنَ واإْن 

بــوا تـَـَقــرُّ َرخـــاًء  ــِدي  ــْن ِع ــــدوا  َوَج ]108/اأ[واإْن  َخَذلُوني  ٌة  ــدَّ �ــشِ بي  نَــَزلَــْت  واإْن 

ِبها ــوا  ــُه ــِك َف ــٌة  ــبَ ــْك نَ ــي  ــِن ــْت ــَرَق َط ــدونــيواإْن  َحــ�ــشَ ــٌة  ــَم ــْع ِن ــِحــبَــْتــنــي  �ــشَ واإْن 

اإلَــْيــُهــُم ـــِحـــنَّ  يَ اأْن  قــلــبــي  ــُع  ــنَ ــاأْم ــش وُجفوني� نَــاِظــري  عنهْم  ـــُب  ـــُج واأْح

�ُشُهولٍَة ِبــيَــْوِم  ــي  ــام اأيَّ واأْقـــَطـــُع  ــــُزوِن10(  ـــــْوِم ُح ـــِه ُعـــْمـــري ويَ ــــــي ب اأَُزجِّ

ِغبُُّه طاَب  ما  الَعْي�ِص  َفى  اأ�شْ اإنَّ  اأاَل  ـــُكـــوِن11(  ـــٍة و�ـــشُ ـــي ِعـــفَّ ـــُه ف ـــتُ ـــْل ومــــا ِن

• • •

299
]الكامل[ وقال)2): 

ــْلــطــانَــا �ــشُ نـَــــاَل  ــــَك  لَ اأٍخ  ــــْن  ِم ــــْم  ـــاَك ـــانَ ـــــــذي َك ــــُه لَـــْيـــ�ـــصَ الَّ ــــاأنَّ ــــك َف

ــا ــه ــِب ــاِح ــشَ ــ� نـــيـــا ِل ـــَر الـــدُّ ـــَك ـــشْ ـــا اأ� ـــام ـــان ـــي ـــِل اأْح ـــْق ـــَع ـــل هــــا ل ــــرَّ ـــــ واأ�ــــشَ

ــٌة ــشَ ــ� ــبَّ ــَل ُم ـــٌه  ـــبَ �ـــشُ ـــا  ـــَه لَ َداٌر  ــا3(  ــْكــَران ــِل �ــشَ ــْق ــَع ــحــيــَح ال تـَــــَدُع الــ�ــشَّ

• • •

300
]الخفيف[ وقال)3): 

ـــنَـــا ـــــَن اأيْ ــا اأي ــن ــَل ــْب ــــاَن َق ــــْن ك ـــــَن َم ـــنَـــااأي ِمــــْن اأُنـَـــا�ــــصٍ كـــانـُــوا َجـــمـــااًل وَزيْ

)1)  في الدي�ان: »فيا َربِّ … وكيف ول� اأن�سفتهم ظلم�ني«. 

)2)  الدي�ان: 366. 

)3)  الدي�ان: 366 – 367. 

Ehtibal_Book.indb   276 12/9/09   3:26 PM



277

ــى ـــ ــنَ ــاأْف َف ــْم  ــِه ــْي ــَل َع ــــى  اأتَ َدْهــــــراً  َعَلْينااإنَّ  ــي  ــاأت ي ــوَف  ــش � ــَع  ــْم ــَج ال ــُم  ــُه ــْن ِم

ــا ــن ــْب ــَل ـــى َط ــَعــْيــنــاَخـــَدَعـــْتـــنـــا االآَمـــــــاُل َحـــتَّ ـــا و�ــشَ ـــِرن ـــْي ـــَغ ـــا ِل ـــن ـــْع ـــَم وَج

ْهـــ ـــي  الــدَّ ــُر ف ــا وَمــــا نُــَفــكِّ ــن ــْي ــنَ ــتَ ــْيــنــاوابْ ـــــنَ ــتَ ـــْرِفـــِه َغــــــَداَة ابْ ـــي �ـــشَ ـــِر وف ـ

ــواًل ُفــ�ــشُ الــَمــعــا�ــِص  ِمـــَن  ــا  ــنَ ــَغــْي ــتَ ــا5( وابْ ــنَ ــْي ــَف ــتَ ـــا الْك ـــه ـــُدوِن ــا ِب ــن ــْع ــِن لـَــــْو َق

ـــ ــْم نَ وال   ــنَّ  ــيَ ــشِ ــ� ــْم ــنَ لَ ـــري  ـــْم ـــَع ْينا]108/ب[ولَ َم�شَ ما  اإذا  منها  بَ�َشْيٍء  ي  ـ�شِ

الْـ ى  ــوَّ و�ــشَ ــِدراِت  ــْق ــَم ال في  فا�ْشتََويْناواْفــتـَـَرْقــنــا  بـَـْيــنَــنــا  الـــَمـــْوِت  ــي  ف ــُه    ــل ـ

ــاً ــيّ ـــٍت كــــاَن َح ـــيِّ ــــْن َم ـــا ِم ـــن ــــْم راأيْ ــــنَــــاَك ـــا َراأيْ ـــا م ـــنَ ـــــَرى ِب َوَو�ـــشـــيـــكـــاً يُ

ـــا ـــا كـــاأنَّ ـــايَ ـــمـــنَ ـــــُن ال ـــــاأَم ـــا نَ ـــن ـــامـــا لَ ـــن ـــْي اإلَ ـــَن  ـــِدي ــــ ـــتَ ـــْه يَ ـــــنَّ  ـــــراُه نَ ال 

ـــ الْ اأنَّ  ــَن  ــقَّ ــيَ تَ ــــرٍئ  الْم ــاً  ــب ــَج َع ـــقٌّ َفــَقــرَّ بــالــَعــْيـــــ�ــِص َعــْيــنَــا10(  ــــَمـــْوَت َح

• • •

301
]المجتّث[ وقال)1): 

ــــاِب ُجـــــنُـــــوُن ــــب ــــ�ــــشَّ ــــُر ال ــــْك ــــشُ وُدوُن� َفـــــــــــْوٌق  ــــــا�ــــــصُ  والــــــنَّ

)2)ولــــــــــــــالأُمــــــــــــــوِر ُظــــــــُهــــــــوٌر ـــــــوُن  ـــــــُط وبُ ــــا  ــــن لَ ــــــدو  ــــــْب تَ

ـــــــــــاِن تَــــــــثَــــــــنٍّ م ـــــــــــزَّ ـــــــــــل ــــوُنوِل ــــشُ ــــ� ــــُغ ـــــى ال ـــــنَّ ـــــثَ َكـــــَمـــــا تَ

ــــُهــــوٌل ــــــوِل �ــــشُ ــــــُق ــــــُع ـــــــــَن ال ــــــــــــــــُزوُنِم َمـــــــــْعـــــــــُروفـــــــــٌة وُح

اٍت ـــــــــوؤَ ُم َرْطـــــــــٌب  ِفــــيــــِهــــنَّ   )5(3( ــــــــــــُروُن  َح َكــــــــزٌّ  ـــــُهـــــنَّ  ـــــْن ِم

ـــــْن َم َخـــــانَـــــنـــــي  واإْن  ــــــــــي  ــــُت اأُخـــــــــوُناإنِّ ــــشْ ــــ� ــــَل ـــــــــــوى َف اأْه

)1)  الدي�ان: 367 – 368. 

)2)  في الدي�ان: »… لنا وظن�ن«. 

لب ال�ّسديد.  )3)  الَكّز: ال�سُّ
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اإالَّ ـــــــنَّ  الـــــــظَّ ـــــــــُل  ـــــــــِم اأُْع ـــــنُـــــوُنال  ـــــوُغ الـــــظُّ ـــــشُ ـــــ� ِفــــيــــمــــا تَ

ـــــاًل ـــــْه ــــــَن َم ـــــــــْن تَــــــَمــــــجَّ َقــــــْد َطــــــــاَل ِمـــــْنـــــَك الــــُمــــُجــــوُنيــــــا َم

ـــي ـــال ـــي ـــلَّ ــــَف ال ــــشْ ــــ� نْـــــــَت َع ــــــوُنَهـــــــوَّ ــــــُه يَ ال  ــــــا  م ـــــــــَت  نْ ـــــــــوَّ َه

ما اإذا  ـــْعـــري  �ـــشِ لَـــْيـــَت  ـــا  ي ـــــــوُن]109/اأ[10(  ـــــــُك ـــَف تَ ـــــَت كـــي ـــــْن ُدِف

ـــاً ـــع ـــِري ـــشَ ــــــَت � ــــــِرْك ـــــــْد تُ ـــــــْو َق ـــــوُنلَ ـــــيُ ـــــُع ـــــــــْد بـَـــــَكــــــْتــــــَك ال وق

ـــــــاًء ـــــــنَ ــــــــَك َغ ــــــــْن ــــــــلَّ َع ــــــــَق )1)لَ ــــــوُن  ــــــتُ َه ـــَك  ـــي ـــل ع َدْمــــــــــٌع 

ــــي ــــال ــــي ــــلِّ ال ــــــــنَّ  ــــــــنَ ــــــــاأَم ت ـــــــــــــــــوؤُوُنال  ـــــــنَّ َخ ـــــــُه ـــــــلُّ ـــــــُك َف

ـــــُجـــــوٌن �ـــــشُ ــــــوَر  ــــــبُ ــــــُق ال ـــــُجـــــوُناإنَّ  َمــــــــا ِمـــــْثـــــُلـــــُهـــــنَّ �ـــــشُ

ُقــــــُروٌن ـــوِر  ـــبُ ـــُق ال ـــي  ف َكـــــْم   )15(2( وُقـــــــــــروُن  ـــى  َمـــ�ـــشَ ـــــْن  ـــــمَّ ِم

ــــــــــٌه ــــر َوْج ــــاب ــــق ــــم ــــــي ال ــــــا ف ـــــوُنم ــــــــراِب َمـــــ�ـــــشُ ــــــــتُّ ـــــــــِن ال َع

ــــاً ــــع ــــي ــــِم ـــــوُنلـَـــــتـُـــــْفــــــِنــــــيـَـــــنَّــــــا َج الـــــَمـــــنُ ـــــا  ـــــن ـــــِرْه َك واإْن 

ــــــــــا الـــــنُّـــــفـــــو�ـــــصُ َعـــَلـــْيـــهـــا َفــــــِلــــــْلــــــَمــــــنَــــــايــــــا ُديُــــــــــــــوُناأمَّ

ــــْن ــــمَّ َع الـــــمـــــوَت  ـــــــُع  ـــــــْدَف تَ ـــوُنال  ـــشُ ـــ� ـــُح ــــوَن ال ــــــلَّ الــــُحــــ�ــــشُ َح

ـــوٌن ـــُك ـــشُ � ـــا  ـــاي ـــمـــن ـــْل ِل ــــا  م ـــــوُن20(  ـــــُك ـــــشُ ـــــا ونــــــحــــــُن � َعــــــنَـّ

• • •
302

]الكامل[ وقال)3): 

ــــداُن ـــُن يُ ـــدي ــا يَ ــم ــَك ــــلُّ اْمــــــِرٍئ َف )4)ُك َمــكــاُن  منُه  يـَـْخــُل  ــْم  لَ ــْن  َم �ُشْبحاَن 

 . )1)  َهُت�ن: �سائل، ُمن�سبٌّ

ّن.  )2)  قرون: جمع ِقْرن: وه� المكافئ في ال�سجاعة. والَقْرُن: المماثل في ال�سِّ

)3)  الدي�ان: 370 – 372. 

)4)  �سّمن ال�ساعر المثل: »كما َتدين ُتدان« مجمع الأمثال: 155/2، وجمهرة الأمثال: 168/2.
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ِبــَخــواِطــٍر الُمنى  يُعطي  َمــْن  ــاُن�ُشبحاَن  ــنَّ ِلــ�ــشَ ــِه ــْق ِب ــِط ــْن ــم يَ ــي الــنَّــْفــ�ــِص ل ف

ِعْلَمُه يَْحُجُب  �شيَء  ال  ــْن  َم ــــَدُه اإْعـــــالُن�ُشْبحاَن  ــــْن ــرُّ اأْجــــمــــُع ِع ــشِّ ــ� ــال ف

ُم�َشبَّحاً ـــزاُل  ي ال  ـــَو  ُه ـــْن  َم ــْبــحــاَن  ]109/ب[�ــشُ ْبَحاُن  ال�شُّ ِلَغْيِرِه  ولي�َص  اأبـَــداً 

على ايَاُه  َق�شَ تَْجري  َمــْن  �ُشْبحاَن  ـــٌب وِعــــيَــــاُن5(  ـــائ ـــاَء ِمـــْنـــهـــا غ ـــش ـــا � م

ـــــُه ــــزاُل وِرْزُق ــو ال ي ـــْن ه ــحــاَن َم ــْب ـــاُن�ــشُ ـــَم ــَن بـــــِه عـــلـــيـــِه �ـــشَ ــي ــم ــال ــع ــل ل

�شى الرِّ طــَرُف  ِذْكـــِرِه  في  َمــْن  يْـــحـــاُن )1)�ُشْبَحاَن  ْوُح والـــرَّ ــِه الـــــرَّ ــي ــُه وف مــن

ُه ـــــزَّ ِع ــــارُق  ــــف يُ ــــٌز ال  ــــِزي َع ـــى عـــنـــَدُه الــُغــْفــراُنَمــــِلــــٌك  ـــْرج ــى ويُ ــ�ــشَ ــْع يُ

ــُه ــنُ ــْط ــاِء وبَ ــشَ ــ� ــَق ــــــاُنَمـــِلـــٌك لــه َظـــْهـــُر ال َة ُمـــْلـــِكـــِه االأْزم ـــــدَّ ـــِل ِج ـــْب ــــْم تُ لَ

ِحْلِمِه ِمْن  الَّذي  الَمِلُك  ُهَو  َمِلٌك  ـــَخـــاُن10(  ـــِه ويُ ـــالِئ ــِب بَ ــشْ ــ� ــَح ــْعــ�ــشــى ِب يُ

ــُه ــانُ ــَط ــْل ــشُ ــٍن � ــَط ــْل ــشَ ــ� ـــُكـــلِّ ُم ــى ِل ــل ــْب ـــْلـــطـــاُنيَ �ـــشُ ـــــُه  ل يَـــْبـــَلـــى  ال  واهللُ 

ُدُعـــوا وقـــْد  الــَغــافــُلــوَن  مُّ  يَ�ْشتَ�شِ الـــَحـــَدثـــاُنَكـــْم  عــلــيــهــُم  َوَراَح  وَغـــــدا 

ناً ُمْح�شِ تَـــُك  اإْن  اهلِل  ِبـــَعـــْوِن  ــْر  ــشِ ــ� ــاُناأبْ ــَع ــيُ ــُن َطـــْرَفـــًة َف ــشِ ــ� ــْح فـــالـــَمـــْرُء يُ

ــبـَـَحــْت ــوٍك اأ�ــشْ ــُل ُز َعـــْن ُم ــزُّ ــَع ــتَّ ــَي ال ــِن ــواَف ــانُ ـــُر ك ـــاِغ ـــشَ ـــــٍة وُهـــــُم االأ� فـــي ِذلَّ

ـــاَدٍة ــُكــلِّ زي ِب نــيــا  ـــرُّ فــي الــدُّ اأَاأُ�ـــشَ  )15(2( ــاُن  ــ�ــش ــْق ــنُّ ال ـــَو  ُه فيها  ـــي  ـــاَدت وِزي

َعــْيــنُــُه ـــُد  ـــْرُق تَ كــيــَف  اآَدَم  ـــِن  اب ــــَح  ــبــاُنَويْ ــــُه َغــ�ــشْ ــــلَّ ــــَع ـــــــِه  ولَ َعـــــْن َربِـّ

نَْف�ُشُه تَ�ْشُكُن  كيَف  اآَدَم  ابــِن  ـــَح  َويْ
ــاُن )3) ــق ــي ــِت ــشْ ــِه ا� ــاِب ــش ــ� ــوِم ِح ــي ولـــُه ب

الِبَلى ــِل  اأه ــْن  َع االأر�ـــصِ  قاِق  انْ�شِ ــوَم  ــواُني ــشْ � ــرِّ وال ــْخــُط  الــ�ــشُّ ويـَــْبـــُدو  فيها 

)1)  في الدي�ان: »… طرق الر�سى«. 

)2)  في الدي�ان: »… هي النق�سان«. 

)3)  في الدي�ان: »… تغفل نف�سه«. 
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ــُم فــيــه ُظــْلـــ ــِل ــْظ ــِة يـــوَم يُ ــام ــي ــِق االإْح�شان)1)]110/اأ[يـــوَم ال ويُ�ْشِرُق  الميَن  الظَّ ـُم 

ولَْيـ ِليَ�ْشُكنَها  نْيا  الدُّ َعــاِمــَر  يا  ــاُن20(  ــكَّ ــشُ ــى لــهــا � ــق ــْب ــتــي يَ ـــ ــالَّ ــْت ب ــشَ ــ� ـ

ِمْثَلما ــَدَك  ــْع بَ االأْر�ــــصُ  وتـَـْبــقــى  )2)تـَـْفــنـَـى  ــاُن  ــب ْك ــرُّ ال ــُل  ــرَح وي الــمــنــاُخ  يبقى 

الْـــ ــُم  ــذاك وَك يتُُكْم  نَ�شِ الــُقــبــوِر  ـــَل  ــاُناأْه ــي ــ�ــشْ ــنِّ ــُو وال ــْه ــشَّ ــ� ــُه ال ــن اإنْـــ�ـــشـــاُن م

ــٍة ــَكــُر َوْحــ�ــشَ ــْم ُمــَعــ�ــشْ ــت ــراُناأْهـــَل الــِبــَلــى اأن ـــ ــْج ــِه ــُد وال ــْع ــبُ ــرَّ ال ــَق ــتَ ــشْ حــيــُث ا�

اْمــروؤٌ بِه  يقوُم  ال  �شيٌء  ْدُق  ال�شِّ ــــمــــاُن24(  االإيْ ُفـــــــــوؤاِدِه  ـــُو  ـــشْ ـــ� َوَح اإالَّ 

• • •
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]الكامل[ وقال)3):  

ــاِن ــش ــ� ــِة االإن ــَل ــْف ــَغ ــُت ِل ــْب ــِج ــاً َع ــب ــَج ـــــــاِنَع ٍة واأَم ـــــِغـــــرَّ ـــاَة ِب ـــي ـــح ــــَطــــَع ال َق

ــِزاًل ــْن ــْت َم ــا فــكــانَ ــي ن ــدُّ ــي ال ـــْرُت ف ــاِنَفـــكَّ ــب ك ــرُّ ــعــ�ــصِ مـــنـــاِزل ال ــبَ ـــِدي َك ـــْن ِع

ــصِ فــيــهــا واِحــــٌد ــا� ــنَّ ــــزَّى جــمــيــَع ال �ِشيَّاِن)4)َع وكــثــيــُرهــا  ــا  ــه ــُل ــي ــل ــَق َف

تَْحـ ــُت   ــْن ُك لــو  ِبما  َكَلفي  متى  ــيفــاإلــى  ــان ــــُه الأت ــــتُ ــــمَّ ُرِزْق ـــَت االأر�ــــــصِ ثُ ـ

اَعفاً ُم�شَ الكثيِر  اإلــى  الكثيَر  اأبغي  َكفاني5(  القليِل  على  ــْرُت  ــ�ــشَ ــتَ اْق ــو  ول

كـــاأنَّـــــــنـــي ـــــَن  ـــــي ـــــَواِرث ال َدرُّ  ــيهلِل  ــكــان ــَم مـــاً ِب ـــهـــْم ُمـــتَـــبَـــــــرِّ بـــاأَخـــ�ـــشِّ

ــى ــَل ــِب ال داِر  ــــى  اإل ــي  ــُزن ــهِّ ــَج يُ ــاً  ــق ــِل ــيَق ــوان ـــ ــَه ـــَكـــرامـــتـــي ِب ـــاً ِل ي ـــرِّ ـــَح ـــتَ ُم

الــثَّــرى ــَد  نـُـ�ــشِ اإذا  ــنّــي  ِم مــاً  ــرِّ ــبَ ــتَ ُم ِهــْجــرانــي8(  على  َك�ْشحاً  َطـــوى  ــي  ــْوق َف

ْلُم ُظُلماٌت ي�م القيامة«. )1)  اأفاد من الحديث ال�سريف: »الظُّ

)2)  في الدي�ان: »تفنى وتفنى … يفنى المناخ …« .

)3)  الدي�ان: 369. 

)4)  في الدي�ان: »عندي جميع النا�س …« .
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304
]الخفيف[ وقال)1): ]110/ب[ 

ــــي ــــان َزَم اأُذمُّ  ال  ـــيَّ  ـــل ـــي ـــل َخ ــــا  َزَمـــانـــيي اأهــــــَل  اأُذمُّ  ـــــي  اأنِـّ ـــَر  غـــي

ِمْنـ لي    كاَن  اأٍخ  ِمْن  َكْم  ي  اأُْح�شِ ــَو الــلِّــ�ــشــاِنلَ�ْشُت  ــْل ــــُهـــْم   قــلــيــَل الـــوفـــاِء ُح

ـــ ْق ــدَّ ــشَ ــ� ــتَ ــــــــْدُه ُمــــوؤاِتــــيــــاً َف ــيــطــاِنلـَــــْم اأِج ــُه عــلــى الــ�ــشَّ ــن ــي م ــظِّ ــَح ـــُت ِب ـ

اأْن ــِه  ــِل ــث م وِمـــــْن  ــُه  ــن م ـــي  َحـــظِّ ــَت  ــي يَـــرانـــيل ال  واأْن  َعـــْيـــنـــي  ــــــراُه  ت ال 

النَّا ف�شَد   ــْد  ق كــيــَف  اهللَ  اأْحــَمــُد  ــــــواِن5(  ــــصُ  وَقـــــلَّ الــــَوفــــاُء فـــي االإْخ �

• • •

305
]الب�صيط[ وقال)2): 

ــِه ِت ــدَّ ُم ُطـــوُل  ال  ـــــُرُه  ِذْك الفتى  ــُر  ــْم انــيُع الــدَّ يَـــْوُمـــُه  وَمــــْوتُــــُه ِخـــْزيُـــُه ال 

تَْفعُلُه باالإح�شاِن  ـــَرَك  ِذْك َفــاأَْحـــــِي  َحيَاتَاِن)3)2(  نيا  الدُّ فــي  ــَك  ل بــه  تـُـْجــَمــْع 

• • •

306
]الكامل[ وقال)4): 

ــــــــاِن َزَم اأيُّ  ـــــَك  ـــــي اأب َدرُّ  َزمــــاِنهلِل  اأْهـــــِل  واأيُّ  ــِه  ــي ف ــُت  ــْح ــبَ ــشْ اأ�

ـــاً ـــب َة َدائ ـــــَودَّ ـــــَم ـــــَك ال ـــــواِزنُ ــزاِنُكـــــلٌّ يُ ـــ ــي ــِم ــال ــَك ب ــن ــي ويــــاأُخــــُذ م ــط ــْع يُ

)1)  الدي�ان: 369 – 370. 

)2)  الدي�ان: 372 )الحا�سية).

)3)  رواية العجز في الدي�ان: »يكن كذلك في الدنيا حياتان«. 

)4)  الدي�ان: 372. 
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َخـــْرَدٍل َحــبَّــِة  ــحــاَن  ُرْج راأى  فــاإذا  ـــحـــاِن3(  ْج ـــرُّ ـــــُه مــــَع ال تُ ـــــَودَّ ـــْت َم ـــالَ م

• • •

307
]الوافر[ كتب اأبو العتاهية اإلى بع�ض اإخوانه)1): 

ــُمــنــي ُهــُمــومــي ــديــقــي َمــــْن يُــقــا�ــشِ ــــْرمــــي بــــالــــَعــــدواِة َمـــــْن َرمـــانـــي�ــشَ ويَ

عنُه ِغــْبــُت  ــا  م اإذا  ويَــْحــفــُظــنــي  مـــــاِن2(  واأْرجــــــــــــوُه ِلـــنَـــائـــبـــِة الـــــزَّ

• • •

308
]الخفيف[ وقال)2): 

ـــُزوُن ـــْح ــِه اْمـــــروؤٌ َم ــ�ــشِ ــْف ـــــوُنَهــــْل عــلــى ن ـــــْدُف ـــــــداً َم ـــــــُه َغ ـــــٌن اأنَـّ ـــــوِق ُم

ــتــِعــدٌّ  ُمــِعــدٌّ ــوُنَفـــْهـــــــَو لــلــمــوِت ُمــ�ــشْ ــ�ــشُ يَ ِفــيــمــا  ــاَم  ــط ــُح ــوُن ال ــشُ ــ� يَ ال 

ــْكـــ يَ ـــذي  الَـّ اإنَّ  الـــُكـــنُـــوِز  ــَر  ــي كــث )3)يــا  ـــُدوُن  لَ منها  ــْزَت  ــنَ ــتَ اْك ا  ِممَّ ـِفيَك 

ـــ نْ ــدُّ ــل ــــَة ل ــــَذمَّ ــــَم ـــُر ال ـــِث ـــْك ـــنـــا يُ ـــا َمــــْفــــتـُـــوُنُكـــلُّ ـــه ـــبِّ ـــُح ـــــــلٌّ ِب ـــا وُك ـــيَ ـ

ــــ اأنْ ــا  ولــــو   ــاي ــن ــَم ـَك  ال ]111/اأ[5( لَــتَــنَــالَــنَـّ وُن  الُح�شُ عليَك  �َشاِهٍق  في  ـنََك 

ـــــَرى َمــــْن بــهــا َجــمــيــعــاً كــــاأْن َقــْد ُهــــوُنونَ ــُم ومـــنـــَك الــــرُّ ــه ــن ـــْت م ـــَق ـــِل َغ

ــْو ــَم ال ــُه  ــَرُع ــشْ ــ� ــيَ ــشَ � اإالَّ  ــــيٍّ  َح الــَمــنـُـوُناأيُّ  �َشـــــــتَـ�ْشـتَِبيِه  واإالَّ  ُت  

ـــــا واآبـــــــاوؤُُهـــــــْم َقــْبـــ ـــــاوؤُن ــــــَن اآب ـــُروُن، اأيــــَن الـــُقـــُروُناأي ـــُق ــــَن ال ـــُل  واأي ـ

ــــ ــُم  االأيْ ــُه ــْت ــنَ ــاأْف ــوا ف ــان ـــا�ـــصٍ ك ـــْم اأُن ـــهـــْم لــــْم يــكــونــواَك ـــى كـــاأنَّ ـــتَّ ـــاُم َح ـــيَ ـ

)1)  الدي�ان: 372 )الحا�سية). 

)2)  الدي�ان: 373 – 374. 

)3)  في الدي�ان: »… مما اأكثرت …« .
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ــا اأيَـّ اآَدَم   والبْــــــِن  ــنــايــا  ــلــَم ل وُن10(  ـــــــوؤُ َخ ـــُه  مـــن ـــــدَّ  بُ ال  ــــــوٌم  وي ٌم  

ــــٌة غــــاِديــــاٌت ـــُف َجــــمَّ ـــاِري ـــ�ـــش ـــتَّ ـــوُنوال ـــنُ ــــاُت ُف ــــاِدث ــــَح ــــاٌت وال ــــح راِئ

ـــــْوٍم ـــــلِّ يَ ـــي ُك ــــرِّ الــــَفــــنَــــاِء ف ــــَم ـــوُنوِل ـــُك ـــشُ ــــنَّ � ــــُه ــــاأنَّ َحــــــَركــــــاٌت ك

االأْوهـــــا تَـــنَـــاَولُـــهـــا  ال  ـــوُنوالـــمـــقـــاديـــُر  ـــيُ ـــُع ال ــــا  ــــَراه تَ وال  ـــاً  ـــف ـــْط لُ ُم 

ـــ ــري عــلــيــَك مــا َكـــتَـــَب الــلَّ ــْج ــيَ ــشَ ــوُنو� ــُم ــ�ــشْ ــَم ــــــُه ال ــــُه   ويــاأتــيــَك ِرْزُق ـ

والبَْغـ ِز   الــتَّــَعــزُّ ذا  و�َشيَْكفيَك  ــوُن15(  ــنُ ــَمــ�ــشْ ُه ال ـــِر َحـــــدُّ ْه ـــدَّ ـــِي ِمـــَن ال ـ

ــــلِّ َهـــمٍّ ــــْن ُك ــاُء ِم ــف ــشِّ ــ� ــُن ال ــي ــق ــيَ ـــنـُــوُنوال الـــظُّ اإالَّ  ـــوَم  ـــُم ـــُه ال يـُــِثـــيـــُر  مـــا 

ــا ــــْن َك ــِة َم ــالم ــشَّ ــ� وِح وال ــا عــلــيــه تَــُهــوُنفــــاَز بـــالـــرَّ ــي ن ــدُّ ــوُل ال نَــــْت ُفــ�ــشُ

باللَّـ ــنَّ   ــظَّ ال َن  تُْح�شِ اأْن  فــي  ــكــوُنوالــِغــنــى  ـــلِّ اأْمــــــٍر ي ـــُك ــــِه  وتَـــْر�ـــشـــى ِب ـ

ـــــــوَر َجــمــيــعــاً ــــذي يـَــْمـــِلـــُك االأُم ـــوُنوالَـّ ـــنُ ـــْك ـــَم ـــــلَّ نـُـــــــوُرُه الْ َمــــِلــــٌك َج

الْـ َفَجميُع    ــْدَرًة  ُق الَْخْلَق  َو�ِشَع  ]111/ب[20(  ــــْوُزوُن  َم ٌد  ــدَّ ــَح ُم فيها  ـَخْلِق 

���يٍء َف���َق���ْد اأَح������اَط ب���ِه ال��لَّ��� ــُه الــَمــْخــُزوُنُك����لُّ ����سَ ــُم ــْل ـــاُه ِع ـــ�ـــشَ ــــُه  واأْح

اللَّـ ــِة  طــاَع اإلــى  َدَعـــا  َراأيــــاً  اإنَّ  ـــوُن22(  ـــُم ـــْي ــــــِه لـَـــــــــَراأٌي ُمــــــبـَـــــاَرٌك َم

• • •

309
]الخفيف[ وقال)1): 

ـــِر مـــا يـَـْعــنــيــنــي ـــْي ـــَغ ــي ِب ــل ــْغ ــشُ ـــــاَل � يَْكفيني)2)َط ــــذي  الَّ َفـــــْوَق  وِطـــالبـــي 

ــي ِل وال  َعــــَلــــيَّ  ـــا  ـــَم ِب ـــي  ـــال ـــي ـــِت ــيواْح ــن ــي ــِه ــْل ـــا يُ ـــتـــغـــالـــي ِبــــُكــــلِّ م وا�ـــشْ

)1)  الدي�ان: 374 – 375. 

)2)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »طال هّمي«. 
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اإلــهــي ــــيَّ  ــــَل َع ـــى  ـــ�ـــشَ َق مـــا  ــــاٍء فــــــاإنَّــــــُه يــاأتــيــنــيواأرى  ــــش ــــ� ــــــن َق ِم

ـــــِغ ِرْزقــــي ــُت لـَـــْم اأبْ ــْف ــَف ـــو انِّــــي َك يَبغيني)1)ول ــــذي  الَّ ُهـــَو  ِرْزقـــــي  كـــاَن 

�ُشْكراً ــاِرِج  ــع ــَم ال ذا  اهللَ  اأْحــَمــُد  ــِن5(  ــي ــق ــيَ ال ــُف  ــي ــع ــشَ � اإالَّ  عــلــيــهــا  ـــا  م

الــَحــْقـــ ـــى  اإل ــَق  ــري ــطَّ ال اإنَّ  ــري  ــْم ــَع ــِنولَ ــي ــب ــتَ ــ�ــشْ ــُم ـاِظــِر ال ـــــِق ُمــبــيــٌن لــلــنَـّ

ــا ــيَ ــُدنْ ـــــي ِب ـــي اأران ــ�ــشــي اإنِـّ ــْف ـــــَح نَ ــيَويْ ــن ــِدي ِب ــــنُّ  ــــشَ اأ� وال  ــاً  ــن ــي ــن ــشَ � َي 

ِكتابي ــى  ــط اأُْع اأَ ــداً  َغ �ِشْعري  لـَـْيــَت  يـَـِمــيــنــي8(  اأْم  ــي  ــَوت ــْق ــشَ ــ� ِل ــي  ــاِل ــم ــشِ ــ� ِب

• • •

310
]الوافر[ وقال)2): 

ــــي ــــاإنِّ ف ــــي  ــــن ب ــــذِّ ــــَع تُ ال  ـــــهـــــي  ـــذي قـــــْد كــــــاَن ِمـــنِّـــياإل ــــ ـــالَّ ــــرٌّ ب ــــِق ُم

َرجــــائــــي اإالَّ  ِحـــيـــلـــٌة  ــــي  ل َظنِّيومـــــا  وُح�ْشُن  َعــَفــْوَت-  –اإْن  وَعــْفــُوَك 

ـــَكـــْم ِمــــْن َزلَّــــــٍة  لــي فــي الــَخــَطــايــا )3)]112/اأ[َف
وَمنِّ ٍل  َف�شْ ُذو  َعَليَّ  ــَت  واأن

عليها نـَـــَدمــــي  ـــي  ف ــــْرُت  َفــــكَّ �ِشنِّياإذا  ـــُت  ـــَرْع وَق ــي  ــل ــاِم اأن ــُت  ــ�ــشْ َعــ�ــشَ

ـــي واإنِّ ــراً  ــي ــي خ ب ــُص  ــا� ــنَّ ال يَــُظــنُّ  َعــنِّــي5(  تـَــْعـــُف  لَـــْم  اإْن  ــصِ  ــا� ــنَّ ال ــرُّ  ــشَ ــ� لَ

نـــيـــا ُجــنُــونــاً ـــــَزْهـــــَرة الـــدُّ ـــــــنُّ ِب ـــَر فــيــهــا بــالــتَّــمــنِّـــــياأَُج ـــْم ـــُع ــــي ال ــــن واأُْف

ــٌل ــقــي ـــ�ـــصٌ ث ـــبَ ـــتَ ـــْح ـــيوبــــيــــَن يــــــديَّ ُم ـــاأنِّ ــــُت لـــــُه ك ــــي ــــي قـــــْد ُدع ــــاأنِّ ك

فيها ْهــَد  الــزُّ ــُت  ــَدْق �ــشَ ـــي  اأنِّ ـــْو  ولَ ـــَر الــِمــَجــن8ِّ(  ـــْه ـــهـــا َظ ـــِل ـــُت الأْه ـــْب ـــَل َق

• • •
)1)  و�سلت همزة »اأّني« لل�سرورة. 

)2)  الدي�ان: 375 – 376. 

)3)  في الدي�ان: »… لي في البرايا …« .
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311
]الب�صيط[ وقال)1): 

ــُص فــيــه على ــا� ــنَّ الَم�شاِكيِنهـــذا َزمـــــاٌن األَـــــحَّ ال ــــالِق  واأْخ الــُمــلــوِك  َزْهـــِو 

�ــشــاِلــَحــًة اهللُ  ـــــَزاَك  َج ــَت   ــْم ــِل َع ــــا  يَقطيِناأَم ــَن  ـــ ــابْ ي خــيــراً  اهللُ  وَزاَدَك 

ــهــا ــِل ــا وعــاِج ــي ن ــدُّ ــل ـــــي اأُِريـــــــــُدَك ل ــِناأنِّ ي ــدِّ ــل ل ـــِن  ي ـــدِّ ال ــــوَم  ي اأُريــــــــُدَك  وال 

يَْقطيِن يابَْن  �ِشْعري  ليَت  َمتَى،  تُولينيَحتَّى  لــيــ�ــَص  ــيٍء  ــ�ــشَ ب عــلــْيــَك  اأُثــنــي 

َرُجــٍل ِمن  الِب�ْشَر  واإنَّ  الَم  ال�شَّ اإنَّ  يَْكفيني5(  لـَـْيــ�ــَص  فيه  ـــَت  اأنْ مــا  ــِل  ــْث ِم فــي 

• • •

312
]مجزوء الكامل[ وقال)2): 

ـــــــى   تُــوؤَْفــِكــيــنَــا ـــصُ   اأنِّ ـــ� ـــْف )3)يـــــا   نَ تَــــْرَعــــِويــــنَــــا  ال  َمـــتَـــى  ــى  َحـــتَـّ

تـُـــْقــــِلــــعــــيـــــ ال  ــــى  ــــت م ــــــى  ــــــتَّ )4)َح ــا  ــن ــري ــشِ ــ� ــْب وتُ ــَن  ــي ــع ــَم ــشْ ــ� وتَ ــــَن 

ــى ــ�ــشَ ــــــــَوَل َمـــــْن َم ـــِت اأْط ـــْح ـــبَ ]112/ب[اأ�ـــشْ يـَـقــيــنــا  ــَعــَفــُهــْم  واأ�ــشْ ـــــاًل  اأَم

ـــا ــــِك   َم ــــي ــــل ــــــنَّ   ع ــــــيَ ــــــاأِت ــــــيَ ِلــــيــــنــــاولْ ـــــــُروَن االأوَّ ـــــــُق ـــــى ال ـــــن اأْف

كي تََم�شُّ ــــاَل    ط ــُص   ــ� ــْف نَ ـــا    ي ــا5(  ــنَ ــي ــِح ـــاً َف ـــن ـــي ـــى ِح ـــن ـــُم ــــرى ال ــــُع ِب

ــُلــِحــي تَــ�ــشْ اإالَّ    نَـــْفـــ�ـــصُ  ــــــا    ـــالـــحـــيـــنـَــاي ــــبَّــــِهــــي بـــالـــ�ـــشَّ َفــــتـَـــ�ــــشَ

ــــــــو ــــا اأُق ــــم ــــي ـــــــري ِف ـــــــكَّ ـــــــَف ــاوتَ ــن ــي ــِل يَ اأْن  ــــِك  ــــبَ ــــْل َق لَــــَعــــلَّ  ُل 

)1)  الدي�ان: 376 – 377. 

)2)  الدي�ان: 377. 

)3)  ل ترع�ي: ل تكّف، ل تنزجر. 

)4)  في الدي�ان: »… ل تعقلين وت�سمعين …« .
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ـــا ــــوا  وك ــــُع ــــم ــــــــَن االأُلَــــــــــى َج ـــااأي ـــنَ ـــي ـــن نـُــــــــوا  لـــــلـــــَحـــــواِدِث اآِم

ــــ ـــْل ـــِط ـــُم ـــــــــــُل  ال ـــــنـــــاُهـــــُم االأَج ــااأْف ــنَ ــي ــع ــَم ـــِق اأْج ـــالئ ـــَخ ـــــُل  َعـــلـــى ال ـ

وَمـــا ـــْم  ـــُه ـــنُ ـــاِك ـــ�ـــشَ َم ــــــاإذا  ف ــــا10(  ــــن ــــِري َجـــــَمـــــُعـــــوا ِلـــــــَقـــــــْوٍم اآَخ

• • •

313
]الكامل[ وقال)1): 

ـــنـــا ِب ــــِف  ــــطــــي ــــلَّ ال هلل  ــــُد  ــــم ــــح ــنَــاال ــَح واأْظــــَهــــَر الــَحــ�ــشَ ــي ــب ــَق ــَر ال ــتَ ــشَ �

ـــــُه ِمـــنَـــٌن ــــا ل ــــنَّ ـــي َع ـــ�ـــش ـــَق ـــْن ــــا تَ ــْعــَفــهــا ِمــنَــنَــام َد �ــشِ ـــى يُـــــَجـــــدِّ ـــتَّ َح

لـَـَمــا َذاَك  ــْكــِر  ــ�ــشُ ِب ــَت  ــْم ــَم ــتَ اْه )2)َولَــــو  ُمفتَـتَـنَا  اِت  ــذَّ ـــ ــلَّ ــال ب ــْحــَت  ــبَ اأ�ــشْ

لَــَهــا ــــقــــاَء  بَ ال  داراً  ــــــَت  ــــــْن ـــااأْوَط َرن ـــدَّ ـــُت ال ـــِب ـــْن ــــُروَر وتُ ــــُغ ـــُد ال ـــِع تَ

�شاِحِبها ـــُروُر  �ـــشُ ــتـَـبــيــُن  يـَـ�ــشْ ــا  م ــــــروُرُه َحــــَزنـَـــا5(  َحــــتَّــــى يــــعــــوَد �ــــــشُ

ــا الْــــ ــه ــِن ــوِط ــُم ِل ــــْل  بَ ــا ال  ــه لَ ــاً  ــب ــَج ـــاَع ـــنَ ـــا َوَط ه ـــدُّ ـــُع َمـــــْغـــــروِر كـــيـــَف يَ

ـــٍة ـــَق ـــُم بــهــا عــلــى ِث ـــي ـــِق ـــُم ـــا ال ـــنَ ـــْي ]113/اأ[بَ َظَعنَا  ــْد  َق ــَل:   ــي ِق اإْذ  ــِه  ــِل اأْه فــي 

• • •

314
]الطويل[ وقال)3): 

ــــوؤُوُن ـــاُن َخ م ـــزَّ ـــاَن  وال م ـــزَّ ـــُت ال ـــْن ــُكــوُناأِم ــى و�ــشُ ــَل ـــ ــِب ــال لـــُه َحــــَركــــاٌت ب

ـــَو كــائــٌن ــا ُه ــِط م ــْب ــتَ ــ�ــشْ ــوُنُرَويْــــــَدَك ال تَ ــُك يَ ــْوَف  َفــ�ــشَ َمـــْقـــُدوٍر  ُكـــلُّ  اأال 

)1)  الدي�ان: 378. 

)2)  في الدي�ان: »فل� اهتممت …« .

)3)  الدي�ان: 378 – 379. 
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ًة ــــدَّ ــُق ِج ــِل ــْخ ــتُ ــشَ ــــــاٌم � ــُب اأيَّ ــْذَه ــت ــش �(1( ُقــــُروُن  ــنَّ  ــَدُه ــْع بَ ـــروٌن  ُق �شيْم�شي 

ــًة ــشَ ــ� ــُب َوْح ــِق ــْع ــُص اآثــــاٌر وتُ ــدُر� ــتَ ــشَ �(2( وُن  وُح�شُ �ُشيَِّدْت  وٌر  ُق�شُ �َشتَْخلو 

ٌة ـــدَّ ُم ــــاٌل وتـــْذَهـــُب  اآم ــْقــَطــُع  ــتُ �ــشَ  )5(3( ُرُهــــوُن  بالُم�ْشتَكثريَن  �َشتَْغَلُق 

ــا ــِه ــِل ــاأْه ــا َجــمــيــعــاً ب ــي ن ــدُّ ــوؤُوُن�ــشــتــنــقــِطــُع ال ــشُ � الحقيِر  ــاأِن  الــ�ــشَّ ــَن  ِم �َشيَْبدو 

ــِه ــنِّ ــَظ ِب يُــ�ــشــيــُب  َظــــنٍّ  ِذي  ُكــــلُّ  ـــا  يقيُنوم وْهــــَو  ــنُّ  ــظَّ ال ــراُب  ــتَ ــشْ ــ� يُ ـــْد  وق  

ًة ــرَّ َم ــاَن  ك ــْد  ق كالُعـوِد  الفتى  ــوُل  ــُح ـــوُنيَ وُغـــ�ـــشُ ـــرٌة  ـــْخـــ�ـــشَ ُم َوَرٌق  ــــُه  ل

ــُه ــونُ نَــ�ــشُ ــا  ــقــى وال م ــْب نَ ــال  ــوُن ف ــشُ ــ� ـــوُننَ نَـــ�ـــشُ ـــاِت  ـــحـــادث ـــل ل ــــا  ــــن اإنَّ اأال 

َفْت تََك�شَّ للنَّاظريَن  ِعــْبــَرٍة  ــْم  وَك ــوُن10(  ــُف ــَن ُج ــاظــري ــنَّ ــْت ُعـــيـُــوَن ال ــانَ ــَخ َف

ــا نـَــَرى ـــلَّ م ـــا ال نَــــَرى ُك ـــاأنَّ ــوُن )4)نَــــَرى وَك ــُج ــشُ ــوِن � ــيُ ــُع ــل ــا ل ــان ــنَ ُم ــــاأنَّ  ك

ٍة ــٍز هـــاَن ِمـــْن بــعــِد ِعـــزَّ ــزي ـــْم ِمـــْن َع ـــُهـــوُنوَك يَ ــــمَّ  ثُ ـــرُء  ـــم ال ـــزُّ  ـــِع يَ ــــْد  َق اأال 

�َشْهَلٍة الخيِر  اإلى  اأ�ْشباٍب  ُربَّ  اأال  ـــــنَّ ُحـــــُزوُن13(  ـــاٌب وُه ـــب ــرِّ اأ�ـــشْ ــشَّ ــ� ــل ول

• • •

315
]الوافر[ وقال)5): ]113/ب[ 

ــِطــيــِن ــبَ ــى الــبَــِطــِر ال ــتَ ــَف ــــاُة ال ــــوؤاَخ فــيــِنُم اِء الــدَّ ـــــــدَّ ــــَة ال ــــْرَح ـــُج َق ـــيِّ ـــَه تُ

ــّكــاً ــي الــيَــقــيــِن عــلــيــَك �ــشَ ـــُل ف ـــْدِخ اليَِقيِن)6)وتُ ــــَن  ِم اأَعـــــزُّ  �ـــشـــيٌء  وال 

)1)  في الدي�ان: »… �ستم�سي قرون …« .

)2)  في الدي�ان: » وتعقب ح�سرة …« .

)3)  في الدي�ان: »… وتذهب جّدة …« .

)4)  في الدي�ان: »… للعي�ن �ُسج�ن«. 

)5)  الدي�ان: 379 – 380. 

)6)  في الأ�سل: »ويدخل في اليقين …«.
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ـــُه ـــْن ـــــاهلِل ِم ـــتَـــِجـــْر ب ـــــُه وا�ـــشْ ـــــَدْع ــِنَف ــي َحــ�ــشِ ـــٍن  ِحـــ�ـــشْ فـــي  اهلِل  َفــــَجــــاُر 

ـــالٌت ـــِب ـــْق ـــا ُم ـــاي ـــنَ ـــَم ـــِناأَاأَْغــــــُفــــــُل وال ـــِدي نـــيـــا ِب ـــتَـــري الـــدُّ ـــيَّ واأ�ـــشْ ـــَل َع

ــاَل ُحــْزنــي ــَط ــْلــُت لَ ـــي َعــَق اأنِّ ـــْو  ولَ ـــِن5(  َحـــِزي اأٍخ  ُكــــلِّ  اإخــــــاَء  وُرْمـــــــُت 

َقْلبي ِلــــُروِح  الــنَّــهــاَر  ـــاأُت  ـــَم واأْظ ـــْيـــَل ُمــْفــتَــِر�ــشــاً َجــِبــيــنــي6(  ـــــتُّ الـــلَّ وِب

• • •

316
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ــــُن ــــمِّ ــــشَ ــــ� ــــتَ ــــُم ــــــا اأيُّـــــــهـــــــا الْ ـــُن ؟ي ـــمَّ ـــــْن تَـــتَـــ�ـــشَ ـــــَم ــــي ِل ُقـــــــْل ل

ـــى ـــَل ـــِب ـــْل ـــَك ِل ـــْنـــَت نَـــْفـــ�ـــشَ ـــمَّ ـــُن�ـــشَ ـــِط ـــْب ـــتَ ـــشْ ـــ� ـــــَت يـــــا ُم ـــــْن ـــــِط وبَ

ـــــــاءٍة ــــــــلَّ اإ�ـــــــشَ ـــــــــاأَت ُك )2)واأ�ـــــــــشَ ـــُن  ـــْحـــ�ـــشِ ُم ـــــــَك  اأنَّ وَظــــنَــــْنــــَت 

ــــ ـــْن ـــِئ ـــَم ـــْط ـــــي َراأيْــــــــتُــــــــَك  تَ ــــا ِل ـــــُنم ـــــْرَك ـــــُن اإلــــــى الــــَحــــيَــــاِة وتَ ـ

ــا َم الــــُحــــُجــــراِت  ـــَن  ـــاِك ـــشَ � ـــا  ي ـــَكـــُن5(  ــــَر َقـــــْبـــــِرَك َمـــ�ـــشْ ــــْي ــــــَك َغ لَ

ـــــٌر ـــــكـــــاِث ـــــــوَم اأنْــــــــــــــَت ُم ـــــــي وُمـــــــفـــــــاِخـــــــٌر ُمــــــتَــــــَزيِّـــــــــــــُنال

ـــو ـــبُ ـــُق ـــــــــداً تـــ�ـــشـــيـــُر اإلــــــــى  ال )3)وَغ ـــــُن  وُمـــــَكـــــفَّ ـــــٌط    ـــــنَّ ـــــَح ُم ِر 

ـــــــَك تَــــــْوبَــــــًة ـــــــَربِّ ــــــــــــــِدْث ِل ــــُناأْح ــــِك ــــْم ـــا لـــــــَك ُم ـــه ـــُل ـــي ـــب ـــشَ ـــ� َف

ــــِه ــــْوِف ــــَخ ــــــِرْف َهـــــــــواَك ِل ــــــشْ ]114/اأ[وا� ــــُن  وتُــــْعــــِل ـــرُّ  ـــشِ ـــ� تُ ِفــيــمــا 

ــْن ــُك يَ ـــْم  لَ ــَك  ــْخــ�ــشَ �ــشَ فــكــاأنَّ  ــــصِ �ــــشــــاَعــــَة تـُــــْدَفـــــُن10(  ــــا� ــــنَّ ــــي ال ف

)1)  الدي�ان: 380 – 381. 

)2)  في الدي�ان: »… اأّنك تح�سُن«. 

ة.  )3)  ُمَحنَّط: مطّيب بالَحُنوط، اأراد: )مّيت(، والَحنوط: طيب يخلط للميت خا�سّ

Ehtibal_Book.indb   288 12/9/09   3:26 PM



289

ــــْوا ــــَك ــــــَك َقـــــــْد بَ ــــــَل )1)وكـــــــــاأنَّ اأْه ــــــوا  ــــــنُ وَرنَّ عـــلـــيـــَك  ـــــَزعـــــاً  َج

ــــْت لــــــَك ُجـــْمـــَعـــٌة ــــ�ــــشَ ــــــــاإذا َم ـــــكـــــاأنَّـــــُهـــــْم لـَـــــــْم يَـــــْحـــــَزنُـــــواف َف

ــــا�ـــــصُ فـــــي َغـــــَفـــــالِتـــــِهـــــْم ــــِة تـَـــْطــــَحــــُنالـــــنَـّ ــــيَّ ــــِن ــــَم ــــــــــى ال وَرَح

الـــــرَّدى ــــــــَرِة  داِئ ُدوَن  ـــا  م ـــُن14(  ـــشَّ ـــ� ـــَح ـــتَ ــــٌن ِلـــــَمـــــْن يَ ــــشْ ــــ� ِح

• • •

317
]الكامل[ وقال)2): 

ـــَو كــاِئــُن ــا ُه ــلِّ م ــُك ــاُء ِب ــ�ــشَ ــَق ــَق ال ــبَ ــاِمــُن�ــشَ �ــشَ ـــــَك  ـــــِرْزِق ِل هــــذا  ـــا  ي واهللُ 

ــى وتـَـــْتــــُرُك مــا ِبــِه ــَف ــْك ــى ِبــَمــا تُ ــن ــْع ــــُنتُ ـــُحـــواِدِث اآِم ـــل ـــَك ل ـــاأنَّ ــى ك ــشَ ــو� تُ

ــَدُر اأْهــِلــهــا ــشْ ــ� نــيــا وَم ـــَرى الــدُّ ــْنــٌك وَمـــْوِرُدهـــا َكــِريــٌه اآِجــــُن )3)اأَومــــا تَ �ــشَ

ِه ـــزِّ ـــِع ِب ـــُز  ـــزي ـــَع ال ـــَع  ـــَف ـــتَ انْ مـــا  ــــُنواهلِل  االآِم ــحــيــُح  الــ�ــشَّ ــَم  ــِل ــشَ � ِفــيــهــا وال 

ـــُه اأنَّ ــُم  ــَل ــْع ويَ ــهــا  يُــوِطــنُ ـــْرُء  ـــَم وال ــُن5(  ــاِع ــا ظ ــواه ــشِ ـــــٍن � ــــى َوَط ــا اإل ــه ــْن َع

َم�ْشَكناً اأتَــَعــُمــُر  ــا  ــي ن ــدُّ ال ــَن  ــاِك ــشَ � ــا  ــاِكــُني ــِة �ــش ــيَّ ــن ــَم ــِه مــع ال ــي ـــَق ف ـــْب لَــــْم يَ

ــــُه ــُم اأنَّ ــل ــع ـــــَت ت ــــوُت �ـــشـــيٌء اأن ــــَم ـــهـــاِوُنالْ ـــتَ ـــــِرِه ُم ـــــِذْك ــــــَت ِب َحــــقٌّ واأن

ــــْت اأتَ ــــْن  َم ــــُر  ــــوؤاِم تُ ال  ــَة  ــيَّ ــن ــم ال ــتــاِذُناإنَّ  تَــ�ــشْ وال  يـــومـــاً  ــِه  نَــْفــ�ــشِ فـــي 

ــي الَّـــذي ـــَك ف ]114/ب[اْعـــَلـــْم بـــاأنَّـــَك ال اأبـَـــا لَ خــاِزُن  ِلَغيِرَك  تجمُعُه  بَْحَت  اأ�شْ

وَعِهْدتَُهْم َمَعا�شراً  ــَت  راأيْ َفَلَقْد  ــا عــايَــنُــوا10(  ــٌن م ــاي ــَع ــــَت ُم ــوا واأن ــَمــ�ــشَ َف

ــا لـَـُهــْم ــوِر وم ــاَن الــُقــ�ــشُ ــكَّ ــــَت �ــشُ َم�شاِكُنوراأي الــُقــبـُـوِر  �ِشوى  وِر  الُق�شُ بعَد 

نين: ال�سياح عند البكاء.  )1)  َرنَّن�ا: من الرَّ

)2)  الدي�ان: 381 – 382. 

)3)  م�رد اآجن: تغّير طعم مائه ول�نه. 
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بَحوا واأ�شْ ِبــذاَك  انْتَفُعوا  فما  ــُنَجمُعوا  ــاِئ ــاَك َره ــن وُهــــُم بــمــا اْكــتَــ�ــشــبُــوا ُه

ناِف�شاً ـــَل  ـــبَ واأْق ـــداً  َغ ُدِفـــْنـــَت  ـــْد  َق اِفـــُنلَـــْو  ـــَن الـــتُّـــراب الـــدَّ ــِه َعــْنــَك ِم ــْي ــفَّ َك

ذي بالَـّ بَـــْعـــَدَك  اُث  ـــــُورَّ ال ــاَغــَل  ــ�ــشَ ـــيُّ الــبــاِطــُنلَــتَ ــَك الـــَوِل ــَم ــَل ــشْ ـــــوا واأ� َوِرثُ

ِلبَْيِنِه ــتـَـِعــدَّ  وا�ــشْ َقــريــنـَـَك  َقـــاِرْن  ــُن15(  ــاِي ــب ُم الــَقــريــِن  ــــَن  ِم الـــَقـــِريـــَن  اإنَّ 

تََرى اأٍخ  ُكلَّ  فــاإنَّ  اأَخــاَك  والْبَ�ْص  ـــُن16(  ًة وَمـــَحـــا�ـــشِ ـــاٍو َمــــــرَّ ـــشَ ـــ� َفـــَلـــُه َم

• • •

318
]الطويل[ وقال)1): 

َكمينا اْعتَمْدُت  حيُث  لي  الموَت  َحِزينااأَرى  ــاَك  ــن ُه ــُمــومــاً  ــْه َم ــْحــُت  ــبَ فــاأ�ــشْ

ى َم�شَ ِبَمْن  الَمنايا  ــاِدي  ح يَمينا�َشيُْلِحُقني  اأخـــــْذُت  اأو  ــمــااًل  ــشِ � اأَخـــــْذُت 

ُه و�َشكُّ ــكٌّ  �ــشَ بــالــمــوِت  الــَفــتَــى  يَــقــيــنــايَقيُن  يـــــــَراُه  ـــٌن  ولـــكـــْن ال  ـــي ـــق يَ

ـٌة ــــوٌن لـــلـــَمـــنُـــوِن َخــِفــيَـّ ــــيُ ــاعــلــيــنــا ُع ــن ــي ـــِة ِف ـــيَّ ـــِن ـــَم ـــال ـــاً ب ـــب ـــي تـَـــــــِدبُّ َدب

اأهَلها تـُـَقــلِّــُب  نيا  الدُّ ـــِت  زالَ ــا  وَم  )5(2( �َشِمينا  وذاَك  ــاً  ــثّ َغ ذا  ــْجــَعــُل  ــتَ َف

• • •

319
]الكامل[ وقال)3): 

ــا ـــِن َظــــنِّ َمــــْن َظــنَّ ـــَد اأْحـــ�ـــشَ ]115/اأ[ُكــــْن ِعـــْن ــنَّــا  الــظَّ ــِن  فــاأْحــ�ــشِ َظــنَــْنــَت  واإذا 

)1)  الدي�ان: 383. 

)2)  الَغّث: المهزول. 

)3)  الدي�ان: 383 – 384. 
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ــا  الْـــ ــه ــَت ب ــْط ــشَ ــ� بَ ــنَّ يــــداً  ــَع ــِب ــْت )1)ال تُ ــا  ــنّ َم وال  اأًذى  مــنــَك  ــروَف  ــْع ــَم ـ

ــِه ـــُب يَـــْنـــَعـــِطـــُف الـــكـــريـــُم ب ـــْت ـــَع ــاوال ــنَّ ــتَ ــشْ ــ� ـــئـــيـــُم عــلــيــِه ُم ــــــرى الـــلَّ ويُ

ــــُه ــــفــــاِرُق يُ ــــــــٍف  اإلْ ذي  ـــاولَـــــــــُربَّ  ـــنَّ ــــــَر اإلْــــــَفــــــُه َح ــــــــاإذا تَــــــَذكَّ ف

ــًة ــبَ ِه ـــــروؤٌ  ام اعــْتــَقــَد  ــا  ــم ــلَّ ــَق ولَ ـــا5(  ـــنَّ �ـــشَ ـــا  ـــه ب ــــــُه  ل ــــــــــَت  راأي اإالَّ 

ــا ــن ــت ــَل ــْف ـــــوِل َغ ـــــُط ـــا وِل ـــن ـــاً لَ ـــب ـــَج ـاَع ــــٍل َعــنَـّ ــــاِف ــــَغ والــــمــــوُت لــيــ�ــصَ ِب

ــه َكـــَمـــْن ــي ـــا نـــحـــُن ف ـــمَّ ــُن َع ــي ــب ــنَ ــشَ ـــُد عــــن الَّـــــــذي ِبـــنَّـــا� ـــع ـــيـَــبـــيـــُن ب �ـــشَ

ــا ــن ــتـــي ُخــنّــايــــا اإْخـــــــــوًة ُخــــنَّــــا الـــمـــحـــيـــَط ِب ـــا الَـّ ـــن ـــشَ ـــ� ـــُف ـــاً واأنْ ـــم ـــْل ِع

ِبــنــا مــــاُن  الــــزَّ ــــاَل  ط واإْن  اإنَّـــــا  ــا )2)9(  ــنَّ ـــواِدِث َحــْيــثـُـمــا ُك ـــَح ــصُ ال ــَر� َغ

• • •

320
]مخلع الب�صيط[ وقال)3): 

بـَـــَغــــاِنــــي ـــــْن  ـــــَم ِل اإالَّ  ـــــــا  اأن يَـــــَرانـــــيمــــا  ـــا  ـــم ك ـــي  ـــل ـــي ـــل َخ اأرى 

َطــْرفــي َمـــَلـــْكـــُت  مـــا  اأرى  ــُت  َمـــكـــانـــيلَــ�ــشْ ـــــرى  ي ال  َمـــــــْن  َمـــــكـــــاَن 

ـــي ـــشِ ـــا� ـــي االأَق ـــج ـــْرتَ االأَدانـــــــيَمـــــِن الَّــــــذي يَ َخــــْيــــَرُه  تـَـــنـَـــْل  ـــــْم  لَ اإْن 

ـــاً ـــيّ ـــِن ــــْن بــهــا َغ ــــمَّ ـــبَـــْحـــُت َع ــانــياأ�ـــشْ ـــِع �ــشَ ــــي جـــمـــي ِبـــَخـــاِلـــقـــي ف

ِرْزٌق ـــــوَت  اأُم اأْن  ــى  ـــ اإل ــي  ـــ ول ـــا َعـــدانـــي5(  ـــُق م ـــْل ـــَخ ـــــْو َجــــِهــــَد ال لَ

ـــــْن ال َم ـــَد  الـــخـــيـــَر عـــن ـــــِج  ـــــْرتَ تَ ]115/ب[ال  ـــَواِن  ـــَه ال عــلــى  اإالَّ  ــُح  ــُل ــ�ــشْ يَ

ـــــــاهلِل عــــــْن ُفــــــالٍن ــــتـَـــْغــــِن ب ــــــالِنفــــا�ــــشْ ـــــــــْن ُف ـــــــــالٍن وَع ـــــــــْن ُف وَع

)1)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة البقرة 264: {  }.

)2)  الَغر�س: الهدف، والّدريئة ُيرمى عليها. 

)3)  الدي�ان: 384 – 385. 
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ـــــالاًل َح ـــاً  ـــب ـــشَ ـــ� ـــْك َم ـــــــــَدْع  تَ ـــى بَـــــيَـــــاِنوال  ـــل ــــــوُن ِمـــــْنـــــُه ع ــــــُك تَ

ـــــــواٌم ـــــِه ِق ـــــلِّ ـــــــْن ِح ــــاُل ِم ــــم ــــال ـــْر�ـــصِ والـــــَوْجـــــِه والــلِّــ�ــشــاِنف ـــِع ـــْل ِل

ـــاٌب ب ــِه  ــي ــل ع ُذلٌّ  ـــُر  ـــْق ـــَف وال ـــي10(  ـــوان ـــتَّ ِمـــْفـــتـــاُحـــُه الــــَعــــْجــــُز وال

ـــــــــوٌه ُوُج ــــــُه  ل ـــــــــي  َربِّ ــــَمــــاِنوِرْزُق  �ــــشَ فـــــي  اهلِل  ـــــــَن  ِم ـــــــنَّ  ُه

ـــــزْل َعـــِلـــيـّــاً ـــــْم ي ـــــْن لَ ـــْبـــحـــاَن َم ــــــُه فـــــي الـــــُعـــــُلـــــوِّ ثـــــاِن�ـــشُ ـــصَ ل ـــ� ـــي ل

ــــِه الـــَمـــنـــايـــا ــــِق ــــْل ــــــواُه فـــــاِنقــ�ــشــى عـــلـــى َخ ـــــٍق �ــــــشِ ـــــْل ـــــلُّ َخ ـــــُك َف

ـــــاٍن َزم ـــــْن  ِم ــــِك  ــــْب نَ ـــــْم  لَ َربِّ  ـــا  ـــــــــاِني َزم ــــى  عــــل بَـــكـــيـــنـــا  اإالَّ 

• • •

321
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ــنــا ِحــ�ــشْ الـــمـــوِت  دوَن  فـــــــاأَخـــــــْذَت مــــنــــُه بــــــــذاَك اأْمــــنــــااأبـَـــنَــــْيــــَت 

َمـــــْو اإّن   ـــــــــالَّ   َك ـــــاَت  ـــــَه ـــــْي َدْفــــنَــــاَه واإنَّ  ــــكُّ  ــــشُ ــــ� تَ ال  ــــــاً  ت

لـَــــنَّـــــَك َغـــــــْمـــــــَرُة الـــــْد ــــــــصِ بَــْطــنَــالـَــــتـُــــبَـــــدِّ ُدنْــــيَــــا ِبـــَظـــْهـــِر االأر�

ـــــِزٍل ـــــْن ـــــَم ـــــــنَّ   ِب ـــــــِزلَ ـــــــْن ـــــــتَ ـــِه َرْهــــنـَـــاولَ ـــي ــــَك ف ــــِن ــــَرْه ـــــْق ِب ـــــِل اأْغ

ـــراً ـــشِ ـــا� ـــَع َم راأيـــــــَت  َفـــَلـــَقـــْد  ـــا5(  ـــنَ ـــْح ـــــــــــاُم َط َطــــَحــــنـَـــْتــــُهــــُم االأيَّ

ـــــــــــــــاُم  تُـــْفــــ ــــــــــــِت االأيَّ َ ـــــا زاَل ]116/اأ[م ــا  ــْرن ــَق َف ـــاً  ـــْرن َق اأْهــَلــَهــا  ــي   ــِن ـ

وا ــــصُّ   ــــُر� ــــيَ ــــشَ � ــــــــذي  الَّ ذا  ــــا  ــــاي ــــنَ ــــْب ـــــــــًرى وِل ـــِه ثَ ـــي ـــل ــــــــــُه ع ِرثُ

ـــ ــشْ ــ� ــتُ ــــــــالـــــْو َقــــــْد ُدِعـــــيـــــَت َغـــــــداً ِل َوَوْزن ـــًة  ـــبَ ـــشَ ـــا� ـــح ُم ذا  ــــــــاأَل   ـ

ـــ ــْي َغ ِمــــيــــزاِن   ـــي  ف وراأيـــــــَت  ــا9(  ــنَ ــْب ــــــِرَك   مـــا َجـــَمـــْعـــَت راأيـــــَت َغ ـ

)1)  الدي�ان: 385 – 386. 
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322
]الطويل[ وقال)1): 

ــّراً وُمــْعــِلــنــا ــشِ ــ� ــا ُم ــي ن ــدُّ ـــَن ال ْد ِم ـــــَزوَّ َفــتـَـْظــَعــنـَـاتَ ـــاَدى  ـــنَ تُ اأَْن   اإالَّ   ـــَو  ُه َفــمــا 

حـــالـُــُه َن  ــــوَّ ــــَل تَ اأالَّ  ـــــــروؤٌ  اْم ـــُد  ـــري نـــايُ تـَــَلـــوُّ اإالَّ  االأيَّـــــــــاُم  ــــِه  ب وتــــاأبــــى 

َرْحــَلــُه ــطَّ  َح ــْد  وق نيا  الدُّ ــذي  ِل ناَعِجْبُت  وتََح�شَّ ــنــى  ــتَ فــابْ ــٍل  ــْي ــشَ � ــنِّ  ــتَ ــُمــ�ــشْ ِب

ُمْطَلقاً ُدْمـــَت  ما  الــَعــْر�ــصِ  ــيَــوِم  ِل ــْن  ــَزيَّ ُمْمِكناتَ ــَك  ل الُمْنتَهى  ُدوَن  داَم  ــا  وم

�َشَهواِتها ِمــْن  النَّْف�َص  تُْمِكنَنَّ  وال  ــنــا5(  تـَـيَــقَّ ـى  َحــتَـّ ــكَّ  ــشَّ ــ� ال ـــنَّ  ـــْرَكـــبَ تَ وال 

ٍن وُمْح�شِ يٍء  ُم�شِ ِمــن  اإالَّ  النَّا�ُص  ــا  فاأْح�َشناوَم تـَـالفــى  قــْد  ــيٍء  ُمــ�ــشِ ــْن  ِم وَكـــْم 

ــِه نـَـْفــ�ــشِ ـــــراَم  اإْك ــرُء  ــم ال اأراَد  ــا  م ـــااإذا  ـــن ــَح وَزيَّ ــي ــب ــَق ــــاهــــا ال ـــا ووقَّ ـــاه َرع

نَف�ُشُه المرِء  على  هانَْت  اإذا  األَْي�َص  اأْهَونا8(  النَّا�ِص  على  كانَْت  يَْرَعها  ــْم  ولَ

• • •

323
]الكامل[ وقال)2): 

ــاً َعـــِجـــْبـــُت ِلــَغــْفــَلــِة الــبــاِقــيــنــا ــب ــَج بالما�شيناَع ـــبـــروَن  يَـــْعـــتَ ــَص  ــ� ــي ل اإْذ 

دائباً اآَدَم  يــابْــَن  ــَك  ــَح َويْ ـــَت  ِزلْ ما  َجِنينا 2(  كــنــَت  ــُذ  ــْن ُم ُعـــْمـــِرَك  َهــــْدِم  فــي 

• • •

)1)  الدي�ان: 386. 

)2)  الدي�ان: 387. 
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324
]الب�صيط[ وقال)1): ]116/ب[ 

ــِن والــَحــْيــِن ــْي ــبَ ــل ــا ويـــا ل ــاي ــن ــَم ــْل ــاِل ــِني ــْي ـــى بَ ــا اإل ــي ن ــدُّ ـــَن ال ــاٍع ِم ــم ــت ـــلُّ اْج ُك

مـــاُن َجــديــداً بــعــَد بـَـْهــَجــِتــِه الَقِرينيِن)2)يـُـْبــلــي الـــزَّ بيَن  مــا  يقطُع  ْهــُر  والــدَّ

قـــًة نـــيـــا ُمـــَفـــرِّ ـــــت يَــــَد الـــدُّ ــنــيــِنلــقــْد راأي ــا عــلــى اثْ ــي ن ــدُّ ال تـــاأَمـــنَـــنَّ يَــــَد ال

اأبـــــداً ـــاً  ـــم دائ َحــــْمــــداً  هلِل  ْيِنالــحــمــُد  بال�شَّ ــْر�ــصِ  ــِح ال اأْهــــُل  تـَــَزيَّـــَن  لقد 

تََقلُِّلِه َعـــْن  ِلــَرا�ــصٍ  اإالَّ  َزيْـــَن  ال  يْـــِن5(  والـــزَّ ــزِّ  ــِع ال ـــْوُب  ـــثَ لَ ــوَع  ــنُ ــُق ال اإنَّ 

اُر لــو كــنــَت تَـــْدري يــا اأخـــا َمـــَرٍح ــــدَّ ــِنال ــْي ــَع ال ُة  ــــــرَّ ُق فــيــهــا  ــــَك  ــــاَم اأم داٌر 

نَْح�ُشبُها االأيّــــاِم  فــي  نحُن  َمــتـَـى  ـــيـــَن يـَــْوَمـــيـــِنَحــتَّــى  واإنَّــــمــــا نــحــُن فــيــهــا بَ

ــُه ــُل ــاأُم نَ نــحــُن  ويـــوٍم  ـى  تَــَولَـّ ـــوٍم  ي ــِن لــلــَحــْيــِن8(  ــي ــْوم ــيَ لَــَعــلَّــُه اأْجـــَلـــُب ال

• • •

325
]ال�صريع[ وقال)3): 

يَــُهــْن ــْفــحــاً  �ــشَ الــَعــْيــ�ــَص  عليَك  ْن  ــَكــْنَهــــوِّ �ــشَ اإالّ  ـــَت  ـــْن ـــكَّ ـــشَ � ـــمـــا  لَـــَقـــلَّ

ــاريــَفــُه ــصِ تَــ�ــشَ ــ� ــي ــع ــــْل ِمـــــَن ال ــــبَ ــْناْق َخــ�ــشُ اإْن  اأو  الَن  اإْن  بـــِه  واْر�ـــــصَ 

ـــٍة ِنــْلــتَــهــا ـــاع ـــش ٍة فــــي � ــــــــذَّ ـــــم لَ ــْنَك ــُك ــــْم تَ ـــاأْن لَ ـــك ـــْت َفــــَولَّــــْت َف كـــانَ

ــَلــى ــِب ــَت فــــاإنَّ ال ــْئ ــشِ ــــلَّ مــا � ــْن ُك ــْن�ــشُ ـــْم تـَـ�ــشُ ــَت ومـــا لَ ــْن ــي بــمــا �ــشُ يـَـْمــ�ــشِ

)1)  الدي�ان: 387. 

)2)  في الدي�ان: »… ما بين القريبين«. 

)3)  الدي�ان: 388. 
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انـَــــٌة َخـــــوَّ واالأيَّـــــــــــاُم  تـــــاأَمـــــُن  ]117/اأ[5(  يَــُخــْن  ــْم  لَ ـــداً  واح يــومــاً  ــَر  تَ ــْم  لَ

• • •

326
]الطويل[ وقال)1): 

َجميعِه َخـــْوَف  لِّ  الـــذُّ ببْع�ِص  يُت  ــــَداِنَر�شِ ــوِك يَ ـــ ــُل ــُم ــال ــي ب ــل ــْث ــِم ــَص ِل ــ� ــي ول

واأتَّقي الِعقاَب  اأْخ�َشى  ـــراأً  اْم ــ�ــشــانــيوكنُت  ــــدي وِل ــي يَ ــن ــْج ـــَة مـــا تَ َمـــَغـــبَّ

ــــْدَرٍة ــاِحــَب ُق ــُت �ــش ــْب ــاتَ ــي ع ــن الــَحــَدثــاِنولـــو اأنَّ ــَة  ــْولَ �ــشَ نَْف�شي  ــُت  �ــشْ ــَعــرَّ لَ

تَْوبتي َمُن  يَ�شْ ِمْنَك  �َشفيٍع  ِمْن  َفَهْل  ــمــاِن4(  ـــي ِبــُكــلِّ �ــشَ ــــ ـــــروؤٌ اأُْوف ـي اْم فــاإنِـّ

• • •

327
]الكامل[ وقال)2): 

ــا اأكــلــوا الَّــــذي َجــَمــُعــوا ــَم ــواجــمــُعــوا َف ــنُ ــَك ــمــا �ــشَ ــْم ف ــُه ــنَ ــاِك ــش ــ� ـــوا م ـــنَ وبَ

ـــوا ـــَزلُ نَ ــا  ــه ب ـــٌن  ـــُع ُظ َفـــكـــاأنَّـــُهـــْم  ــوا2(  ــنُ ــَع ــًة َظ ــاع ــش ـــوا � ـــراُح ـــتَ ـــا ا�ـــشْ لَـــمَّ

• • •

328
مل[ ]الرَّ وقال)3): 

ـــي ِلـــَمـــْن ـــنِّ ــي ِم ــش ــ� ــق ــْن ـــا يَ َخــــَزْنَعـــَجـــبـــاً م ـــاً  ـــُروف ـــْع َم ــَم  ــي ــشِ � اإْن  ــــُه  لَ ـــا  َم

ـــْر بُـــْخـــُل بَــخــيــٍل غـــيـــَرُه ـــو كـــــاَن َفـــَطـــْنلَـــــْم يَـــ�ـــشِ ـــوُن ل ـــبُ ـــْغ ـــَم ـــو ال ـــُه َف

)1)  الدي�ان: 388 – 389. 

)2)  الدي�ان: 389. 

)3)  الدي�ان: 390. 
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ــى ــل ــِب ــْل ــــْب ِل ــــاأهَّ نـــيـــا ت ـــا اأَخــــــا الـــدُّ ــــاأْني ـــــلَّ ك ــــْد َح ــــاأنَّ الــــمــــوَت ق ــــك َف

ــي اأُْرُجـــوَحـــٍة ـــْم اأنــــَت ف ـــْم اإلــــى، َك ـــــــْنَك ــى َزَمــــــنــــــاً بــــعــــَد َزَم تَـــتَـــمـــنَـّ

الـُـمــنَــى ــي  ـــْح ف تـَــتـَــَرجَّ ــا  م وَمــتَــى  ِت الـــِفـــتَـــْن5(  ـــالَّ ـــشِ ـــ� ـــُم ـــصْ ِل � ـــرَّ ـــع ـــتَ تَ

ـــــُه ـــــَرَم ــــاُن مـــا اأْك ــــش ــــ� ــــذا االإنْ ــــبَّ يَُعْن َح ْن  يُْح�شِ وَمــْن  ــَذْل  ــْخ يُ ْئ  يُ�شِ ــْن  َم

الُمنى َعْنَك  نََفى  َقْد  يَاأ�ٍص  ُربَّ  )1)]117/ب[  ــَكــْن  و�ــشَ منها  الــَقــْلــُب  ــتَــراَح  فــا�ــشْ

ـــْدَقـــُه �ـــشِ ــى  ــفَّ ــشَ � ـــرُء  ـــم ال مـــا  ـــا بَـــَطـــْنواإذا  ـــُه م ـــن ـــاِهـــُر ِم ـــــــَق الـــظَّ واَف

ــا ــَف ــشَ � ــــرِء  ــــم ال َوَرُع  مـــا  ـــْنواإذا  ـــَل ـــرَّ الـــخـــيـــُر مـــنـــُه وَع ـــ�ـــشَ ـــتَ ِا�ـــشْ

ــــٍن اآِم ــنٍّ  ــئ ــِم ــْط ُم ــــْن  ِم ــاً  ــب ــَج َع ـــْن10(  ـــَوَط ــْت ِب ــشَ ــ� ــي نــيــا ول اأْوَطـــــــَن الــدُّ

• • •

329
]الب�صيط[ وقال)2): 

ــِن ــي ــْرِن ــــلَّ ِع ــا ُك ــاي ــن ــَم ـــْجـــَدَعـــنَّ ال لَـــتَ
وتَ�ْشِكيِن)3) ِبتَْحريٍك  يَْفنى  والَخْلُق 

تَْجِربٍة ــوِل  ُط في  اْمــرٍئ  ِعْلُم  كــاَن  يَكفينياإْن  ـــُت  بْ ـــرَّ َج ــــذي  الَّ دوَن  فــــاإنَّ 

َطَمعاً الُمنَى  نَْف�شي  ــْن  ِم ــُل  ــْب الأَق تَُمنِّينياإنِّـــي  ِفــيــمــا  ــي  ــن ــِذبُ ــْك تَ ــُص  ــ� ــْف ــنَّ وال

ـــي ـــَرت ــيــيــعــي الآِخ ـــٍة تَــ�ــشْ ـــالم ينيوِمـــــْن َع وتُْر�شِ نيا  الدُّ بُني  تُغ�شِ ــْرُت  �ــشِ اأْن 

وِطينَِتها نيا  بالدُّ َف  ــرَّ تـَـ�ــشَ ــْن  َم يا  ـيِن5(  بالطِّ يِن  الطِّ َرْفـــَع  ُف  التَّ�َشرُّ لَْي�َص 

ُكلِّهِم ــِص  ــا� ــنَّ ال ــريــَف  �ــشَ اأَرْدَت  ِم�ْشِكيِناإذا  ِزيِّ  فــي  ــٍك  ــِل َم اإلـــى  ــُظــْر  فــانْ

)1)  ورد في الدي�ان بيٌت بعد هذا البيت ه�:

ب�ا َغ�سِ ــا  م اإذا  ــَس  ــا� ــّن ال ــاهــِل  ـــْن�ــس ـــُه َف �ــســديــقــَك  َعـــــزَّ  واإذا 

)2)  الدي�ان: 391 – 392. 

)3)  العرنين: الأنف، والجدع: القطع. 

Ehtibal_Book.indb   296 12/9/09   3:26 PM



297

َعُظَمْت في النَّا�ِص ُحْرمتُُه الَّذي  َذاَك  ــِن7(  ي ــدِّ ــل ول ــا  ــي ن ــدُّ ــل ل ــُلــُح  يَــ�ــشْ وذاَك 
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330
]الطويل[ وقال)1): 

ــِة واالأَْمـــــِن ــَخــاف ــَم ــا بــيــَن ال ــاَن م ــتَّ ــ�ــشَ ــْزِنلَ ــَح وال هولِة  ال�شُّ بــيــَن  مــا  ــاَن  ــتَّ ــشَ و�

ــا ــه ــاإنَّ ف واإالَّ  نـــيـــا  الـــدُّ َعـــــِن  ْه  ــــزَّ ــــنَ تَ
الُحْجِن)2) َخطاِطيفها  في  يوماً  �َشتَاأتيَك 

َخلٍَّة �َشدِّ  ْمْن  يكفيَك  ما  ُحْزَت  اإذا  ْرَت في �ِشْجِن)3)]118/اأ[  َفْوَقُه �شِ اإلى ما  ْرَت  َف�شِ

َجْمَعها �َشتَْكفيَك  نيا  الدُّ ــَع  ــاِم َج تَْبنياأيَـــا  مــا  ــْخــَرُب  ــيَ �ــشَ نــيــا  الــدُّ ــَي  ــاِن ب ــا  وي

َدى الــرَّ يَْطَعَم  اأْن  بـُـدَّ  ال  َمــْن  اإنَّ  اأاَل  ــيــكــاً َحــِقــيــٌق بــالــبـُـكــاِء وبــالــُحـــــْزِن5(  َو�ــشِ

ــًة ــْرَف َط اأَر  ولَـــْم  األْــُهــو  اإْذ  ــُت  ــْب ــجَّ ــَع تُْدنيتَ ال  الموِت  �َشْكَرِة  ِمْن  اْمرٍئ  ِلَعْيِن 

ـــٌة ــا ُمـــِلـــحَّ ــن ــْي ــل ْهـــِر اأيَّــــــــاٌم ع تَْكِنيولـــلـــدَّ ال  عنُهنَّ  بالموِت  لــي  ُح  ــرِّ تُــ�ــشَ

َقبيحٍة ــْن  ِم لــي  ْنِت  َح�شَّ ــْم  َك َعــْيــِن  ــا  ُح�ْشِناأي ِبــذي  نيَن  تَ�ْشتَْح�شِ ما  ُكــلُّ  ومــا   

�شاَعًة النَّا�ِص  في  يـَـْغــَن  ــْم  لَ ـــراأً  اْم ْفــِنكــاأنَّ  الــدَّ ــَن  ِم ـــفُّ  االأُك عنُه  ْت  نُِف�شَ اإذا 

ٍق ُمتَ�َشوِّ ِمْن  الِفْردو�ِص  اإلى  َهْل  اأال  ــــْدِن10(  ــُه واإلــــى َع ــشُ ــ� ــْف ــا نَ ــه ــي ـــِحـــنُّ اإل تَ

ــٍة ــَل ــْي ــَل ِب ـــرَّ  ـــشَ اأُ� اأْن  لــي  ــغــي  ــبَ ــْن يَ ـــا  ْغِنوم �شِ على  لــي  ــٍم  ظــاِل ِمـــْن  بها  ــُت  ــي اأب

َقبْلتُُه ــْرٍب  ــُق ِب نَْف�شاً  لــي  طـــاَب  ـــْن  االإْذِنوَم اأْو�َشِع  َففي  ُقْربي  عْن  �شاَق  وَمْن 

ـــرَّ واتَّــقــى ــــروؤٌ بَ ــاَق اْم ــُرَك مــا �ــش ــْم ــَع ْمِنلَ �شَ في  اهلِل  ــَن  ِم والتَّقوى  الِبرِّ  ــُذو  َف

للتَُّقى الُحبِّ  ِمَن  راأٍي  ِبذي  واأبِْعْد  يُْدني14(  وال  عليها  ي  يُْق�شِ ال  كــاَن  اإذا 

)1)  الدي�ان: 392 – 393. 

)2)  الخطاطيف الحجن: المخاليب المع�ّجة، وفيه ا�ستعارة. 

)3)  الَخلَّة: الحاجة. 
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331
]ال�صريع[ وقال)1): 

اإْخــــوانــــي َجـــــْفـــــَوِة  ـــي  ف َعــــْيــــَب  الإْخـــــــوانـــــــيال  اهللُ  ـــــــــاَرَك  ـــــــــبَ َف

ـــ ـــــاأَُرى عــلــى الْ ــُت ِبـــذي مـــاٍل ف ــشْ ــ� ]118/ب[لَ �ُشْلطاِن  ــاِحــِب  �ــشَ وال  ــَمــاِل  ـ

ـــُه ـــاأنُ ـــشَ � اأٌخ  ــي  ِمـــنِـّ ـــي  ـــج ـــرتَ يَ ــيمـــا  ــان ــشَ ـــــْن � ـــِه اأْرَفــــــــُع ِم ـــي نَـــْفـــ�ـــشِ ف

ــــٌة ــــب َرْغ وال  ــــي  ــــنِّ ِم ــــــٌة  ــــــبَ َرْه ــيال  ــان ــشَ ــ� ــْخ ـــي ويَ ـــْرجـــون ـــْي عـــنـــدي َف

ـــِر  ذا ـــْي َغ ــُفــو عــلــى  يَــ�ــشْ ــا  ــم ــلَّ وَق ــــاِن5(  ــــشَ ــــ� الإنْ ــــاٌن  ــــش ــــ� اإنْ اهلِل  ِت  

• • •

332
]ُمَخلَّع الب�صيط[ وقال)2):  

ـــوُن ـــك ـــتـــهـــي يَ ـــــا تـَــ�ـــشْ ــــــلُّ َم ــــا ُك ــــوُنم ــــنُ ـــِريـــُفـــُه ُف ــــــُر تَـــ�ـــشْ ْه ــــــدَّ وال

ـــالٍب ـــْد يَـــْعـــِر�ـــصُ الـــَحـــْتـــَف فـــي ِح )3)ق ـــوُن  ـــبُ ـــلَّ ال الــلَّــْقــَحــُة  ـــِه  ب ْت  َدرَّ

ــــيِّ َعـــــْزٍم ــــِط ـــُر اأنْــــَجــــى َم ـــْب ـــ�ـــشَّ ــــُحــــُزوُنال ــْهــُل وال يُـــْطـــَوى بـــِه الــ�ــشَّ

ــــالٌب ــــِق ــــُه انْ ـــيٌء ل ـــش ـــُي � ـــْع ـــشَّ ـــ� ُدوُنوال ومـــــنـــــُه  فـــــــوٌق  َفـــــِمـــــْنـــــُه 

ـــي تـُــَقـــا�ـــشِ َمـــــا  الَن  وُربَّـــــمـــــا   )5(4( ـــــوُن  ـــــُه يَ ــــا  م َعــــــزَّ  ـــــا  ـــــم وُربَّ

ـــٍر ـــْج َه ــــِت  ــــْي ــــبَ ِب َرْهــــــــٍن  ـــــوُنوُربَّ  ُه ـــــرُّ ــــُق ال ــــَل ــــْغ ــــي ِمــــثــــِلــــِه تَ ف

ـــٍن ـــْي ـــبَ ِب َجـــــــَرى  ـــيـــئـــاً  �ـــشَ اأَر  ــــَطــــُع الـــَمـــنُـــوُنلَــــــْم  ــــْق ــــَطــــُع مــــا تَ ــــْق يَ

)1)  الدي�ان: 393. 

)2)  الدي�ان: 394 – 395. 

)3)  الحالب: الإناء الذي ُيحلب فيه اللبن. واللقحة: الّناقة الحديثة العهد بالّنتاج، فتك�ن ذات لبن. 

)4)  في الدي�ان: »… لن من ُتعا�سي … من يه�ن«. 
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ـــي َمـــَحـــلٍّ ـــَك ف ـــْل ـــُم ــــَر ال ـــا اأيـْـــ�ــــشَ )1)م ُكـــــوُن  الـــــرُّ ِبـــنَـــا  ــــِه  ــــي اإل مـــــاَل 

َهـــــــواُه اْمــــــــــــروؤٌ  يـَـــــاأَمــــــنـَـــــنَّ  ــــوى ُجــــنُــــوُنال  ــــَه ـــصَ ال ـــ� ـــْع ـــــــاإنَّ بَ ف

َقـــْومـــاً يَـــُخـــوُن  ِحـــيـــٍن  ـــــلُّ  وُك يَــــُخــــوُن10(  ال  ـــــِن  ـــــي ـــــاي االأَح اأيُّ 

ــٍك ــْل ُم ـــــَل  اأْه الــَحــْيــُن  اْعـــتَـــَرى  ]119/اأ[اإذا   (2( وُن  الُح�شُ عنهُم  لــُه  َخَلْت 

ـــُث َكـــانـــا ــــِن حـــي )3)ُكــــــرُّ الــــَجــــديــــَديْ ـــــُروُن  ـــــُق ال ــــِه  ب ـــْت  ـــانَ ـــف تَ ـــا  مـــمَّ

ــــهــــُم َدبـــــيـــــٌب ــــي ـــــلـــــى ف ـــــِب ـــــْل ــــُكــــوُنوِل ــــُه �ــــشُ ــــَك ــــري ــــْح كـــــــــاأنَّ تَ

داٍر ـــِق  ـــي ـــ�ـــشِ ِب ـــا  ـــنَ ـــي ـــشِ َر� ـــَف  ـــي ـــوُنك ـــيُ ـــُع ال بــهــا  ْت  ـــــــرَّ َق كـــيـــَف  اأْم 

ِمــْنــهــا ـــوُم  ـــُم ـــُه ال ــا  ــن ــْت ــَف ـــ ــنَّ ــَك تَ ــــوُن15(  ــــُج ــــشُ ـــا لـــنـــا � ـــه ـــي ــــــُهــــــنَّ ف َف

ــــا َزمـــــــاٌن ــــنَ ـــــْجـــــري ِب َطـــــُحـــــوُنولـــيـــ�ـــصَ يَ ـــــَكـــــٌل  ـــــْل َك ــــــُه  ل اإالَّ 

يَْخُلو لي�َص  عــا�ــَص  مــا  ــمــرُء  وال يَـــُكـــوُن17(  اأْو  ـــــاَن  ك ـــــــاِدٍث  ح ـــــْن  ِم

• • •

333
]الكامل[ وقال)4): 

َدى ــرَّ ال في  ي  �َشكِّ َعــَلــيَّ  اليَقيَن  ـــاَغــَلــَب  ـــانَ ـــيَ ِع اأراُه  ال  ــــي  ــــاأنِّ ك َحــــتَّــــى 

كاأنَّني فيه  ــْرُت  �ــشِ َحتَّى  َفَعميُت  ــا2(  ــانَ ــوِن اأَم ــنُ ــَم ـــْن ريْـــِب ال ــُت ِم ــي ــِط اأُْع

• • •

ر المكث …« . )1)  في الدي�ان: »ما اأي�سَ

)2)  في الدي�ان: »منهم الح�س�ن«. والَحْين: الهالك. 

)3)  في الأ�سل: »كّل الجديدين …« تحريف، والجديدان: الليل والنهار. 

)4)  الدي�ان: 395. 
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334
]الكامل[ وقال)1): 

يَقيني ــْعــِف  ِلــ�ــشَ َجــْمــِعــي  يـَـْكــِفــنــي  ـــْم  الِم�ْشكيِنلَ على  ــِه  ب ــتـَـَطــْلــُت  ا�ــشْ َحــتَّــى 

في اليَ�َشاِر َمنَْحتُُه  الْتـ َفْوقي  كاَن  َمْن  ُدونــي2(  ــَو  ُه ــْن  َم َغْرُت  وا�ْشت�شْ ـتَْعظيَم 

• • •

335
]مجزوء الكامل[ وقال)2): 

ِديــنــي الـــَحـــقَّ    اإنَّ    نَـــْفـــ�ـــصِ    ـــنـــييــــا    ـــِكـــي ـــتَ ــــي ثُـــــــمَّ ا�ـــشْ ــــل ــــذلَّ ــــتَ َف

ـــــٌل ـــــاِف ــــــــــا َغ ـــــى اأنَ ـــــتَ ـــــى َم ـــــاإل ]119/ب[ف َخــبِّــِريــنــي  َويْـــَحـــِك  نَــْفــ�ــِص  ــا  ي

ـــٌك ـــشِ ـــ� ـــْم ـــــــا ُم ــيواإلــــــــى َمــــتَــــى اأن ــن ــمــي ــــْت يَ ــــَك ــــَل بـُــــْخـــــاًل ِبـــمـــا َم

ـــي ـــق ـــايَ ـــشَ ـــ� ـــتَ تَ ال  نَــــْفــــ�ــــصِ  ـــــا  ـــتـَــْعـــيـــنـــيي وِثــــِقــــي ِبــــــَربِّــــــِك وا�ـــشْ

�َشحيحٌة ــــِت  اأن نـَــْفـــ�ـــصِ    يــــا    ــِن5(  ــي ــق ــيَ ـــِف ال ـــْع ـــــْن �ـــشَ ـــحُّ ِم ـــشُّ ـــ� وال

ـــــْن  ُمــــوؤا ـــصِ   تُــــوبــــي   ِم ـــ� ـــْف الـــبَـــِطـــيـــِنيـــــا   نَ الــــبَــــِطــــِر  االأِخ  خــــــاِة 

ـــــِق   الْــــــ ـــــاِل ـــــع ـــــَم ــــي ِب ــــق ــــلَّ ــــَع ــِنوتَ ــِزي ــَح ال ــِب  ــْل ــَق ال ـــَمـــْكـــُروِب  ذي  ـ

ــــري فــــي الـــــمـــــوِت  اأْحــــــ ــــكَّ ــــَف ــيوتَ ــن ــي ــِل تَ اأْن  ــــِك  ــــلَّ ــــَع لَ ــــاً   ــــان ــــيَ ـ

ــــٌة ــــيَ ــــي َغــــ�ــــشْ ــــنِّ ــــيَ ــــ�ــــشَ ــــْغ ــــتَ ــــَل ــيَف ــن ــي ــب ـــا َج ـــه ـــَرِت ـــْك ـــشَ ـــ� يـَــــْنـــــدى ِل

الْـــُمـــْعـــِوال ولْــــتُــــْعــــِولَــــنَّ    ــِن10(  ــي ـــ ن ــرَّ ــال ب ــــي  ــــْول َح ُهــــنَــــاَك  ُت  

ــــ ـــْل ــــــَد  َخ ــــــْع ــــْت ِبـــِطـــيـــِنولَــــتَــــْجــــَعــــلــــنِّــــي بَ ــــِحــــَق ــــي  طـــيـــنـــًة لَ ــــِق ـ

)1)  الدي�ان: 395. 

)2)  الدي�ان: 395 – 396. 
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تـَــْحــــ ــــيَّ   ــــل َع ــــنَّ  ــــيَ ــــاأِت ــــيَ ولَ ــِن12(  ــي ـــٌن بـَـــْعــــَد ِح ـــي ـــْرِب ِح ــــَت الــــتُـّ ـ

• • •

336
]المجتّث[ وقال)1): 

ــا ــــــــــــــَرَب الــــــمــــــوَت ِمـــنَـّ ـــــا اأْق ــــام َعـــــنَـّ اهللُ  تَـــــــــــــَجـــــــــــــاَوَز 

ـــــَقـــــانـــــا ـــاكــــــــــاأنَّــــــــــُه قــــــــــْد �ـــــشَ ــــــِه حـــــيـــــُث ُكــــنَـّ ــــــكــــــاأ�ــــــشِ ِب

• • •

337
]الب�صيط[ وقال)2): 

ــي ــن َق ــوِت اأرَّ ــم ــــُر ال ـــي اأِرْقـــــُت وِذْك ]120/اأ[اإنِّ فاأ�ْشَعَدني  اأ�ْشِعْدني،  ْمِع:  للدَّ وُقْلُت 

ِميتَتُُه ــُه  ــِزنْ ــْح تُ ــْم  ــَل َف يَــُمــوُت  َمــن  بــالــَحـــــَزِنيَــا  اأْوالُه  َفــمــا  يَــُمــوُت  وَمـــْن 

ُمْحتَِر�شاً ـــداِث  االأْح ــَن  ِم النَّجاَة  َقَرِن)3)تَْبِغي  فــي  اُت  ـــذَّ ـــلَّ وال ـــَت  اأن ــا  ــم واإنَّ

بََدِن في  االأنْفا�ِص  ذي  وِح  الرُّ �شاِحَب  ُمْرتََهِن)4)يا  الــلَّــيــِل  وبــيــَن  الــنَّــهــاِر  بيَن 

َموؤُونَتُُه َخفَّْت  ِلَمْن  الَحياِة  ِطيُب  ــوؤَِن5(  ــُم ــاِل وال ــق ـــَذوي االأثْ ولـَــْم تَــِطــْب ِل

ــُه ــُم ــَوهُّ تَ اإالَّ  ــى  َمــ�ــشَ ــْن  ِمــمَّ يَــْبــَق  ـــْم  يَُكِن)5)لَ لَْم  باالأْمـ�ِص  ى  َم�شَ قْد  َمْن  كاأنَّ 

)1)  الدي�ان: 396. 

)2)  الدي�ان: 397 – 398. 

)3)  في الدي�ان: »… من الأجداث …  والَعالَّت في َقَرِن «. 

)4)  في الأ�سل: »في البدن«، والت�س�يب من الدي�ان الذي ورد فيه بعد هذا البيت البيُت الّتالي:

ــاَك اْخــتــالُفــهــمــا ــطَّ ــخ ــَت ــمــا َي ــلَّ ــَق ــَدِنَل ــَب وال وِح  الـــرُّ بين  َق  ــرِّ ــَف ُي حّتى 

)5)  في الدي�ان: »… مّما م�سى …« .
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ــاَعــِتــِه ــا ِبــ�ــشَ ــي ن ــدُّ ــي ال َمِن)1)واإنَّـــمـــا الــمــرُء ف والزَّ الِعْلِم  ــَل  اأه ِبــذِلــَك  �شاِئْل 

ــِعــْبــَرِتــِه ِب ِلْلُمْلقي  االأمــــَر  ـــَح  اأْو�ـــشَ ــَطــِنمــا  ــِف ــجــريــِب وال ــتَّ ــِر وال ــكُّ ــَف ــتَّ بــيــَن ال

ــًة ــيَ ــَولِّ ُم ــا  ــي ن ــدُّ ال ـــرى  تَ ــا ذا  ي ــَت  ــشْ ــ� ـــِناألَ ــــٍن وَه ــــْن َه َك فــيــهــا ِم ــا يَــــُغــــرُّ ــم َف

َعَجبي يَْنَق�شي  ـى  واأنَـّ الأَْعــَجــبَــنَّ  �َشنَِن10(  فــي  ــْوُت  ــَم وال َغْفلٍة  فــي  الــنَّــا�ــُص 

ِك�ْشَوتُُه ــِط  يْ ــرَّ ال بَــيَــا�ــصِ  ــن  ِم ــٍن  ــاِع ِهِن)2)وظ ُمدَّ َغـــْيـــِر  لــلــَمــنــايــا  ــٍب  ــيَّ ــَط ُم

ُمــْنــَجــِداًل تَ�شييعيِه  بــعــد  ــــُه  ــــادْرتُ الــَوَطــِنَغ ــَن  ِم بـُـْعــٍد  فــي   ُقـــْرِب داٍر و  في 

ــي َمــَحــلَّــتــِه ــفــا�ــشــاً ف ــِت ــتـَـطــيــُع انْ الَح�َشِنال يـَـ�ــشْ فــي  ــــْزداُد  يَ وال  الَقبيِح  ِمــَن 

�َشَكناً اأرى  ــا  م ــراً  ــْك ــشُ � هلِل  �َشَكِنالــحــمــُد  على  الموتى  ِببَْحبُوحِة  يـَـْلــوي 

ُعُقولُُهُم ْت  حَّ �شَ وقْد  َقْوٍم  باُل  ما  بالثََّمـِن15(  الــَغــيَّ  ــتـَـروَن  يـَـ�ــشْ ـــوا  ُع ادَّ ِفيما 

ــا ــه ت ــوَّ ــُق نـــيـــا ِب ]120/ب[لَـــتَـــْجـــِذبَـــنَّـــي يــــُد الـــدُّ َر�َشِني  ناَزْعتُها  واإْن  المنايا  اإلى 

ــُه ــتَ ــيَّ ــِن َم ـــــى  واَف ـــْن  ـــَم ِل ــــــْوٍم  يَ ــِنواأيُّ  ــبَ ــَغ ال ـــورُة  ـــشُ � ]فيه[  ـُن  تَــبَــيَـّ يــــوٌم 

ــِم ــه ب ـــــَرْت  ـــــمِّ ُع ـــــا�ـــــصٍ  اأُن َدرُّ  والِفتَِن)3)هلِل  الَغيِّ  ِريا�ِص  في  َرَعــوا  َحتَّى 

�ِشَمناً تَْبتَغي  َرواٍع  ك�َشاِئماٍت  َمِن)4)19(  وَحْتُفها لَْو َدَرْت ما الَحْتُف في ال�شِّ

• • •

من«.  )1)  في الدي�ان: »… العلم بالزَّ

يط، جمع ريطة: المالءة قطعة واحدة، واأراد الَكَفن.  )2)  الرَّ

)3)  رواية البيت في الدي�ان:

لها دائـــبـــيـــَن  ــــسٍ  ــــا� اأُن ـــا  ـــي ُدن والِفَتِنهلِل  الَغيِّ  ريا�ِس  في  ارَتع�ا  قد 

َمِن«.  )4)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… ل� درت في ذلك ال�سِّ

Ehtibal_Book.indb   302 12/9/09   3:26 PM



303

338
]الطويل[ وقال)1): 

ِم�ْشِكيِن ِزيِّ  في  ــْرُت  �ــشِ ـي  اأنِـّ َك  يِنياأَغـــرَّ تُنَحِّ َعنِّي  ا�ْشتتْغنَْيَت  اإذا  ــْرَت  و�ــشِ

ـَرْحتَِني واطَّ باَعْدتَـني  اإْذ  ــْدُت  ــاَع ــبَ تَْبغينيتَ ُكنَت  اإْذ  اِر  الـــدَّ قريَب  وكنُت 

الَقَذى على  بَْرُت  �شَ فو  تَ�شْ ال  كنَت  ِحيِنفاإْن  ــى  اإل ـــَذاَك  َق مــْن  َعْيني  ُت  �شْ وَغمَّ

ِلي  تَِليَن  َكْيما  َقبَّْحُت  اأو  ْنُت  تَْح�شينيوَح�شَّ وَقبَّْحَت  تَْقبيحي  ْنَت  َفَح�شَّ

ُمو�ِشراً اأنَت  َفِع�ْص  باإْقاللي  يُت  َر�شِ يُْغنيني)2)5(  ــرِك  ــي ــِث َك ــْن  ع َقليلي  ـــاإنَّ  ف

الِغنَى في  التِّيُه  بــَك  يــذَهــْب  فال  �َشيُْغنينيوبعُد  ــي  ــنِّ َع اأْغـــنـــاَك  ـــذي  الَّ ــلَّ  ــَع لَ

بالتُّقـى ـــزَّ  َع ـــْن  َم ـــزُّ  ِع اإالَّ  ــزُّ  ــِع ال ـــا  يِنوَم ِل والدِّ الَف�شْ ُل ذي  َف�شْ اإالّ  ُل  الَف�شْ وَما 

َكَفى مــا  اهلِل  ــي  وف ــى  ــن اأْغ مــا  اهلِل  ــي  يُ�َشلِّينيوف مــا  فاتَني  ــا  َعــمَّ ْبِر  ال�شَّ ــي  وف

�ــشــى والــرِّ هلِل  التَّ�شليِم  ـــَن  ِم ينيوعــنــدي  يَُعزِّ مــا  لــي  ــُروُه  ــْك ــَم ال ــَر�ــصَ  َع اإذا 

احبي ِل�شَ ــُد  اأُري ال  فاإنِّي  وَح�ْشبي  يَْعنيني)3)10(  لي�َص  ِبما  اأُْعــنَــى  وال  َقبيحاً 

َظاِلماً اأُنــاِفــ�ــَص  اأالَّ  اأرى  ـــي  واإنِّ يُْر�شيني11(  لي�َص  َمْن  الَحقِّ  ِبُكلِّ  واأُْر�شي 

• • •

)1)  الدي�ان: 398 – 399. 

)2)  في الدي�ان: »… كثيرك يكفيني«. 

)3)  في الدي�ان: »… ل اأريد ل�ساحٍب«. 

Ehtibal_Book.indb   303 12/9/09   3:26 PM



304

339
]الب�صيط[ وقال)1): ]121/اأ[ 

يــنــا الــدِّ ــُق  ــِل ــْخ يُ َداٌء  ــِة  ــش ــا� ئ ــرِّ ال ـــبُّ  )2)ُح للُمِحبِّينا  ِحــرمــاً  الــُحــبَّ  ويـَـْجــَعــُل 

يَْقَطُعها واالأرحـــاَم  الَحقائَق  يَْنفي   )2(3( ِديــنَــا  وال  ال  ــقــي  يُــْب ـــــُروءَة  ُم ــال  ف

• • •

340
]الكامل[ وقال فيما ُو�صل ِبهاء)4): 

ـــِه ـــاِن ـــاأَم ب ـــي  ن ـــرُّ ـــُغ يَ مـــــاَن  الـــــزَّ ــِهاإنَّ  ــاِن ــَدث ـــْن َح ــي الـــَمـــْكـــُروَه ِم ــن ــُق ــِذي ويُ

ــْن ــلِّ َم ــُك مـــاِن ِل ـــَن الـــزَّ ــُر ِم ــذي ــنَّ ـــا ال ـــاً ِبــَزمــاِنــِهواأن ـــق ـــَح واِث ـــبَ ــى واأ�ـــشْ اأْمــ�ــشَ

اأْو الـــمـــاِل  للكثيِر  اإالَّ  ــُص  ــا� ــنَّ ال ــا  ــِهم ــاِن ــط ــْل ــشُ � ـــي  ف دام  ـــا  م ــٍط  ــلَّ ــشَ ــ� ــُم ل

ــٍة ــمَّ ــِل ــُم ـــاُن رمـــى الــفــتــى ِب م ـــزَّ ــــاإذا ال ـــِهف ـــواِن ــــْن اأع كــــاَن الـــثِّـــقـــاُت عــلــيــه ِم

تُِطْل وال  ديَق  ال�شَّ زيــاَرتَــَك  اأْقــِلــْل  ـــِه5(  ـــراِن ـــْج ـــي ِه ـــجَّ ف ـــِل ـــيَ ِهــــْجــــرانـَـــُه ِف

ـــلَّ َمــْن ـــاأنَّـــك ال تُـــالئـــُم ك ــِهواْعـــَلـــْم ب ــاِن ــش ــ� ــِل ـــفـــاً ِب ـــى اإلــــيــــَك تَـــَلـــهُّ ـــق األ

ــِه ــاِن ــي ِغــ�ــشْ فــي  ـــحُّ  ـــِل يُ ــَق  ــدي ــشَّ ــ� ال ــِهاإنَّ  ــاِن ــي ــشْ ــ� ـــلُّ مـــن ِغ ـــَم ـــيَ ــِه َف ــق ــدي ــش ــ� ِل

ٍة ـــرَّ ــتَــْثــِقــاًل ِلــَمــكــاِنــِهحـــتَّـــى تــــــراُه بـــعـــَد ُطــــــوِل َمـــ�ـــشَ ـــِه ُمــ�ــشْ ـــَمـــكـــاِن ِب

ــا يَــْلــقــى الــفــتــى ُقـــْربـــاً على اإْخواِنِه)5)واأَخـــــفُّ م ـــْن  ِم ـــفَّ  َخ ــا  م اإْخــــواِنــــِه 

)1)  البيتان في حا�سية الدي�ان �س399، وَنَفى المرح�م �سكري في�سل اأنهما لأبي العتاهية، وَعَزاهما اإلى ابن 

عبد البّر. 

)2)  في الدي�ان: »… جرمًا للمحّبينا«. 

)3)  في الدي�ان: »يفري الحالقم والأرحام …« .

)4)  الدي�ان: 400 – 401. 

)5)  في الدي�ان: »… ما ُيْلقى الفتى ثقاًل … ما َكفَّ ِمن اإْخ�انِه«. 
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ِه نَْف�شِ يَانَِة  �شِ ــْن  َع تـَـوانــى  واإذا  ]121/ب[10(  ِب�َشاِنِه  وا�ْشتُِخفَّ  تُنُقِّ�َص  َرُجــٌل 

• • •

341
]الطويل[ وقال)1): 

ِمْنها تــرى  ما  على  نيا  الدُّ ــى  اإل ــَت  ــْن َعْنهاَرَك ــٌر  ــْدب ُم ا�ْشتَْقبَْلتَها  ُمـــُذ  واأنـــَت 

ُعوبٌة �شُ ــاِت  ــارف ــع ال دوَن  نْــهــاوِلــلــنَّــْفــ�ــِص  َفــَهــوِّ عليَك  ــاً  ــوم ي ــُعــبَــْت  �ــشَ ـــاإْن  ف

الَهَوى اإلى  َن  يَْنتَِف�شْ َطْيٌر  وللنَّْف�ِص  ــْنــهــا3(  ــكِّ ــٍة تَـــهـــوي اإلـــيـــه َفــ�ــشَ ــح ــن ــاأْج ب

• • •

342
]الطويل[ وقال اأي�صًا)2): 

ــِه ــن َحــِزي ـــوؤاِد  ـــُف ال ــوِم  ــم ــْه ــَم ِل ـــْن  َم يَِقينِهاأال  ــْعــُف  �ــشَ الـــَعـــْزَم  مــنــُه  ــزَّ  ــتَ ابْ اإذا 

ِكــتــابَــُه لــعــلَّ  يــــدري  ال  ُهــــَو  ــِر يـَـمــيــنــِهواإْذ  ــغــي ــاُه ُمــْنــ�ــشــوراً ب ــط ــْع ــيُ ــشَ �

ــاءٍة ــش ــَد اإ� ــْع ــاَن بَ ــش ــ� ــِمــ�ــُص االإْح ــتَ ــْل ــِهويَ ــن ــي ــِع ُم غـــيـــَر  اهللَ  ـــبـَــنَّ  تـَــْحـــ�ـــشَ ـــال  ف

ــــورِه اأُم ــي  ف ــــروؤٌ  ام اهللَ  ــى  ــق اتَّ ــا  م َحنينِهاإذا  ـــلُّ  ُج ــصِ  ــردو� ــف ال ـــى  اإل وكــــاَن 

والتُّقى الِبرِّ  على  َعْوناً  يَْبتغي  �شعى  ــِه5(  ــن ــي ــِم ــثَ ــــِه ِب ـــُه مــــْن مــــاِل ـــاَع ـــت ـــْب ـــيَ ِل

الَقَذى مَن  ا�ْشتَطْعَت  ما  الَخِديَن  فِّ  ــِهَف�شَ ــن ــدي ــَخ ِب ــــــرٍئ  اْم ُكـــــلُّ  ــمـــا  اإنَـّ اأال 

ــِه ـــِرٌن ب ـــتَ ـــْق ـــــَت ُم ـــٍن اأن ـــري ــِهوَخـــْيـــُر َق ــن ــري ــَق ــٌف ِل ــش ــ� ــْن ــٌح ُم ــي ــش ــ� ـــٌن نَ قـــري

ـــــــَداِرِه ـــِه َف ـــي ـــــرٍئ فــيــِه وف ـــــلُّ ام ِل�َشمينِهوُك ـُه  َغــثَـّ ـــْل  ـــِم واْح ذاَك  عــلــى 

)1)  الدي�ان: 401 – 402. 

)2)  الدي�ان: 402. 
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ــــوُزُه ــــُج يَ ـــٌم ال  ـــائ ق ــــاٍم  ــــَق َم ُفنُونِه)1)ِلــــُكــــلِّ  في  خاِئ�ٍص  َقــْلــٍب  ــيَّ  َغ َفـــَدْع 

ٍد ُمَحمَّ �َشْمِت  َهْدُي  َهْدٍي  ُل  واأْف�شَ ــــــــُه ِلـــِديـــِنـــِه10(  ــــاُه االإل ــــقَّ ــــنَ ــــيٍّ تَ ــــب نَ

َرْحمًة ح  النُّ�شْ في  كــاَن  الُم  ال�شَّ ]122/اأ[عليه  ــِه  ــِن ــي وِل بالعالَميَن  ِه  ِبــــرِّ ــي  وف

جى الدُّ وجهه  عْن  يَْنَجاُب  ــًدى  ُه ــاُم  ــِهاإم ــِن ــي ــب ــَج ـــْت ِب ـــَق ـــلِّ ـــا ُع ـــريَّ ـــثُّ كـــــاأنَّ ال

َمتي ِع�شْ اأْوثَْقُت  اهلِل  ر�شوِل  ِبَحْبِل  ـــِه13(  ـــن ـــي ـــِه واأِم ـــِق ـــْل ـــي َخ ــــِه ف ــــَرِت وِخــــي

• • •

343
]مجزوء الكامل[ وقال)2): 

ـــــٌو مـــــن َخــــِديــــنــــْه ـــــْح ـــــرُء نَ ـــــم )3)ال ـــْه  ـــِن ـــي َدِف مـــن  ـــُف  يـُــَكـــ�ـــشَّ ــا  ــم ــي ِف

ـــاً ـــن ـــاِك ـــشَ ـــــــْن فـــــي اأمـــــــــــورَك � ــُكــوِنــْهُك ـــي �ــشُ ــــــــْدِرُك ف فــالــمـــــرُء يُ

ـــــــــــْن َجــــنــــاَحــــَك تَـــْعـــتَـــِقـــْد ــــحــــَمــــَدًة ِبــِلــيــِنــْهواأِل ــا�ـــصِ َم فـــي الـــنَـّ

ــــْدِق  الــَحــِديـــ ــــشِ ــــْد اإلـــــى � ــــِم ـــــُه اأْزكـــــــــى ُفــــنُــــوِنــــْهواْع ـــــاإنَّ ـــــــِث  ف

بــالــَفـــــتَــى اأْجــــَمــــُل  ــْمــُت  والــ�ــشَّ ـــْه5(  ـــِر ِحـــيـــِن ـــي ــــي غ ــــــْن َمـــْنـــطـــٍق ف ِم

ـــال ـــَك ال ــــِو   ــــشْ ــــ� َح ــــي  ف خــــيــــَر  ُعـــيُـــوِنـــْهال  اإلــــى  اْهــــتَــــَديْــــَت  اإذا  ِم  

ـــى ـــتَ ـــَف ـــــَر ال ـــــَق ـــــتَ ـــــا اْح ـــــم ـــــُربَّ ــــْهولَ ــــُدوِن ــــَرٍف ِب ــــشَ ـــي � ــَص ف ــ� ــي ـــــْن ل َم

ـــِه ـــشِ ـــ� ـــف ـــــــــلُّ اْمــــــــــــرٍئ فــــــي ن ـــْهُك ـــِن ـــري ــــــرُف مــــن َق ــــى واأ�ــــــشْ ــــل اأْع

َعـــَلـــْيــــ يـــخـــفـــى   ـــــــذي  الَّ ذا  ــــــْن  َخـــديـــِنـــْهَم ـــــى  اإل نَــــَظــــْرَت  اإذا  ــــَك  ـ

ـــٍن ـــقِّ ـــيَ ـــتَ ُم اْمـــــــــرٍئ  ُربَّ  ـــاُء عــلــى يَــِقــيــِنــْه10(  ـــَق ـــشَّ ـــ� ــــَب ال ــــَل َغ

)1)  في الدي�ان: »ِلُكلٍّ مقاٌم … في فت�نه«. 

)2)  الدي�ان: 403 – 404. 

َف …« . )3)  في الدي�ان: »… فيما تك�سَّ
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ـــــِدِه ُر�ـــــشْ ــــــْن  َع فــــــاأَزالَــــــُه  ]122/ب[11(  ـــْه  ـــِن ـــِدي ِب ُدنــــيــــاُه  ـــاَع  ـــت ـــابْ ف

• • •

344
]المن�صرح[ وقال)1): 

�ــشــاحــبُــهــا ـــمـــوُت  ي داٍر  َخـــْيـــُر  ـــا  )2)م ـــا  ـــه ـــنُ اآِم ــَن  ــي ــل ــاِف ــغ ال واأْغـــــَفـــــُل 

�َشَلَفْت ــي  ــت الَّ الــقــادَة  ـــَر  تَ ــــْم  األَ ـــــْت بــعــدهــا َمــدائــنُــهــا2(  ـــــِربَ قــــْد َخ

• • •

345
]مجزوء الكامل[ وقال)3): 

ــــي ـــــ ــــن ــــاإنَّ ف ــــــــنَّ  ــــــــِذبَ ــــــــْك تَ ــــْهال  ــــنَّ ــــِذبَ ــــْك تَ ال  ـــٌح  ــــ ـــشِ ـــا� ن لـــــَك 

ـــ ــْع ــَط ــتَ ــشْ ــَك مـــا ا� ــــْر ِلــنَــْفــ�ــشِ ــــُظ ــــْهوانْ ــــا نــــــــاٌر َوَجـــــنَـّ ــــه ــــاإنَّ ـــــــــَت  ف

ــــــْم بــــــاأنَّــــــَك فـــــــي   َزَمــــــا ــــــَل ــــْهواْع ُهــــنَّ ـــــــنَّ  ُه ــــبَّــــهــــاٍت  ُمــــ�ــــشَ ِن  

ــــًة ــــْدَع ِب ـــُع  ــوا�ـــشُ الـــتَـّ �ـــشـــاَر  ـــْه4(  ـــنَّ ـــشُ ــــُر � ــــْب ــــِك ـــــاَر ال فــــيــــِه و�ـــــش

• • •

346
]الوافر[ وقال)4): 

ــُه ــْن َع َفـــَخـــلِّ  فــــاَت  ــيُء  الــ�ــشَّ مــا  ــُهاإذا  ــْن ــِب ــتَ ــشْ ــ� تَ لَــــْم  ِبــمــا  ــَهــْد  تَــ�ــشْ وال 

)1)  الدي�ان: 404. 

)2)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… يم�ت �ساكنها«. 

)3)  الدي�ان: 404. 

)4)  الدي�ان: 404. 
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ــِه ــي ف ــــــَت  اأن راأٍي  ـــــلَّ  ُك ــــْط  ــُهتـَـــَو�ــــشَّ ــْن ــِن ِم ــي ــرف ــطَّ ـــــْذ ِبـــَمـــَجـــاِمـــِع ال وُخ

• • •

347
]الطويل[ وقال)1): 

تَْجمُعونها ــْن  ــَم ِل نــيــا  الــدُّ جــاِمــِعــي  ـــا  تَ�ْشُكنُونَهااأيَ ال  وَر  الــــدُّ فيها  ــوَن  ــنُ ــْب وتَ

نَْت تََح�شَّ ــا  ــن راأيْ قــد  ــوٍك  ــُل ُم مــن  ــونــهــاوَكـــْم  ــــــاُم مــنــهــا ُحــ�ــشُ ــِت االأيَّ ــَل ــطَّ ــَع َف

كثيرٍة لــلــنُّــفــو�ــِص  ـــوٍن  ُظـــنُ مـــْن  ــــْم  ُظــنـُـونـَـهــاوَك منها  االأْحــــــداُث  ــِت  بَ ــذَّ ــَك َف

ــــُه اأنَّ ــَر  ــي غ ـــرى  ت قـــد  ـــوَن  ـــيُ ـــُع ال ُعيُونَهاواإنَّ  ْق  ــدِّ ــشَ ــ� تُ ــْم  ل ــوَب  ــُل ــُق ال ـــاأنَّ  ك

ــْت َدنَ قد  ِقيَل  اإذا  اآمـــاٍل  ُربَّ  اأال  ُدونَها5(  ُحْلَن  قد  ْهِر  الدَّ روَف  �شُ ــَت  راأي

بها ــاً  ــ�ــش ــاأِن ــتَ ــ�ــشْ ُم ــــــاِم  ـــــَن االأيَّ اآِم ــــا  ــهــااأيَ َخــوؤُونَ منها  واَجـــْهـــَت  ــْد  ق ــَك  ــاأنَّ ك

ــكُّ تُــْهــدي َجــنــاَزًة ــَف ــْن ــا تَ ]123/اأ[لَــَعــْمــُرَك م تَُكونَها  حتَّى  االأمواِت  َع�ْشَكِر  اإلى 

عليكُم الــُقــبُــوِر  ـــِل  اأْه ــْن  ِم ـــُودِّ  ال تَ�ْشمعونَهاَذِوي  ـــــوٍة  َدْع ـــْن  ِم اأَمــــا  ــالٌم  ــش �

َرٍة ِبنَ�شْ ِحيناً  االأر�ـــصِ  ُظــُهــوَر  )2)�َشَكْنتُْم  بُطونَها  �َشَكْنتُْم  حتَّى  لَِبثَْت  فما 

�َشبيِلنا في  ِمْثَلنَا  اأُنا�شاً  وُكْنتـُْم   )10(3( نونَها  وتَ�ْشتَْح�شِ نيا  بالدُّ نَّوَن  تَ�شَ

ـــٍل ـــَرحُّ ـــَحـــلَّ تَ ــا َم ــي ن ــدُّ ـــا زالــــِت ال )4)وم وُحُزونَها  �َشْهَلها  المنايا  تَجو�ُص 

ــا ُقــــــروٌن كــثــيــرٌة ــي ن ــدُّ ــل ــــاَن ل ــــْد ك ــى ُقــُرونَــهــاوق ــن ْهـــِر اأْف ــــَب الـــدَّ ــكــنَّ َريْ ول

�َشتَْنَق�شي ــاٌر  ــ�ــشَ ِق اآجــــاٌل  �َشيَ�ْشتَْكِمُلونَهاولــلــنَّــا�ــِص  اأْرزاٌق  ولــلــنَّــا�ــِص 

• • •
)1)  الدي�ان: 405. 

رة: النِّعمة، والعي�س والغنى.  )2)  النَّ�سْ

)3)  ت�سّن�ن: تبخل�ن. 

)4)  تج��س: تذهب وتجيء. والحزون، جمع َحَزن: ما غلظ من الأر�س. 
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ـــاد باب ال�شَّ

348
]الخفيف[ قال)1): 

الَمعا�شي اأْهــــِل  ِلـــُقـــْرِب  ــي  ــبِّ ُح ـــاَل  واالإْخال�ِص)2)َح الحديِث  ْدِق  �شِ ُدوَن 

ــري ــْم بــالــَحــيــاِة وُع اأْغـــتَـــرُّ  كــيــَف  ــقــا�ــص2ِ(  ــت ــٍة فـــي انْ ــاع ــش ــَد � ــع �ــشــاَعــًة ب

• • •

349
]الكامل[ وقال)3): 

ـــا لــــُه ِحـــْر�ـــصُ ـــي ن ـــدُّ )4)ُكـــــلٌّ عــلــى ال ــصُ  ــ� ــْف َغ اأنَـــاتُـــهـــا  ـــاُت  ـــاِدث ـــح وال

ـــا ِزيــــاَدتَــــهــــا ـــي ن ـــدُّ ــــــَن ال ــــي ِم ــــغ اأبْ
(5( ــصُ  ــ� ــْق ــنَّ ال ــــَو  ُه فــيــهــا  وِزيــــادتــــي 

ُحــْفــرتُــُه ـــــــُه  واَرتْ ــــْن  َم وكــــــاأنَّ  ــْخــ�ــُص )6)3(  ــٍر �ــشَ ــاِظ ــن ــُه ِل ــن لَـــْم يـَــْبـــُد م

• • •

)1)  الدي�ان: 198. 

)2)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »زال ُحّبي …« .وفي الدي�ان: »زاد ُحّبي … دون اأهل …« .

)3)  الدي�ان: 198 – 199. 

ة.  )4)  اأخذه مغاف�سة: اأي معازَّ

)5)  في الدي�ان: »… هي النَّق�س«. 

)6)  زاد في الدي�ان بعد هذا البيت البيَت التالي:

ــا ــه ــف ــّط ــَل ـــي َت ـــِة ف ــــِد الـــمـــنـــيَّ ــــَي َفــْحــ�ــسُِل �َسفيقٍة  ـــلِّ  ُك ــــِر  ُذْخ ــن  ع
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350
]الكامل[ وقال)1): 

ــص فــي االأر�ــــصِ ــا� ــنَّ ـــُي ال ـــْغ ــتَــدَّ بَ ]123/ب[ا�ــشْ بع�ِص  على  ِهِم  بع�شِ ُوُعــُلــوُّ 

ــْم ــِه ــ�ــشِ ــُف ـــاُروا الأنْ ـــت ـــْم  ومـــا اْخ ـــُه ــــــاِدِه يَــْقــ�ــشــيَدْع ــــــب ـــــــاهللُ بــــيــــَن ِع ف

ـــ ــْع ــيَ َف ـــروَن  يـَــتـَــفـــكَّ اأال  ــاً  ــب ــَج َع يَْم�شي)2)3(  ــْن  ــَم ِب يبقى  الَّــــذي  تـَــِبـــَر  

• • •

351
]الب�صيط[ وقال)3): 

ــَر�ــصُ َغ لها  ــا  اأنَـّ على  المنايا  )4)نن�شى  وا  انَْقَر�شُ قِد  راأيناُهِم  اأُنــا�ــٍص  َفَكْم 

ــدُّ لها ــِع ــتَ ــشْ ــ� نَ ــــــوراً  اأُم لَــنَــْرجــو  ـــا  ُمْعتَِر�ُصاإنَـّ نَرجوُه    الَّذي   والموُت  دوَن  

ــوا ــنُ ــِب ُغ ــد  ــق ل نـــيـــا  الـــدُّ بَــنــي  َدرُّ  )5)هلِل  وا  وَر�شُ َجْهِلهْم  ِمْن  بِه  اْطماأنُّوا  ِفيما 

اإنْـــ ِتــجــارَة  نــيــا  فــي الــدُّ اأْربَـــــَح اهللُ  ِعــَو�ــُصمــا  ِه  نف�شِ ِمـــْن  ــا  ــه اأنَّ ــرى  ي ـــ�ــشــاٍن 

ــداً اأَح ــرى  تَ ال  داٌر  اُر  الـــدَّ لَِبْئ�َشِت   )5(6( َغَر�ُص  يَْعُرُه  لَْم  حاً  نا�شِ اأْهِلها  ِمْن 

ــَة ال ــيَّ ن ــدَّ نــيــا ال ــن َعــــَرَف الــدُّ )7)مــا بـــاُل َم ويَْنقب�ُص  نيا  الدُّ َغَر�ِص  عن  يَْكتَفُّ 

)1)  الدي�ان: 200. 

)2)  في الدي�ان: »عجبًا لهم ل يفكرون …« .

)3)  الدي�ان: 200 – 201. 

)4)  الَغَر�س: الهدف الذي ُين�سب َفُيرمى عليه. 

)5)  في الدي�ان: »… لما اطماأّن�ا …« .

)6)  في الدي�ان: »… داراً ل ترى …« . وَغَر�ٌس هنا: �سجر ومالل.

 .» )7)  في الدي�ان: »… ينكفُّ
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ــِم ــِه ــِف ــَو�ــشْ ــــــواٍم ِب ــــــواُل اأْق ــحُّ اأْق ــشِ ــ� َمــَر�ــُصتَ ْفتُها  َك�شَّ اإذا  ــوِب  ــُل ــُق ال ــي  وف

يُــــراُد بهْم ــا  ــمَّ ــٍة َع ــَل ــْف ــُص فــي َغ ــا� ــنَّ ُمْنَقِر�ُصوال االأر�ـــصِ  جديِد  ــْن  َع وُكلُُّهْم 

ــٌة ــاري وُمــنــخــِفــ�ــُصوالـــحـــادثـــاُت بــهــا االأْقـــــــداُر َج فيها  ُمـــْرتـَــِفـــٌع  والـــمـــرُء 

حيُل ِبنَا �ِشْعري وقد َجدَّ الرَّ ليَت  يا  نَْرتَِك�ُص10(  اِت  ــرَّ ــِغ ال في  نحُن  متى  حتَّى 

�شاِكنٌة الخيراِت  ــى  اإل الَحكيِم  ُمْنَقِب�ُصنَْف�ُص  ــرِّ  الــ�ــشَّ َدواعــــي  مــن  ــُه  وقــلــبُ

َمَغبَّتَُه تَ�ْشتْعِذْب  الــحــقِّ  على  ــِبــْر  �ُص)1)]124/اأ[ا�ــشْ َم�شَ لُه  اأحياناً  للحقِّ  بُر  وال�شَّ

َحِذراً َوقّاَفًة   َفُكْن  ا�ْشتََربَْت  وما  ــاً َفــيـَـْنــتـَـِقــ�ــُص13(  ــان ــي ــــُر اأح ـــَرُم االأم ـــْب قـــْد يُ

• • •

352
]الطويل[ وقال)2): 

قــا�ــصِ ُهـــَو  ــا  م اهللُ  ــي  ــ�ــشِ ــْق ويَ ـــقـــديـــِر االإلـــــــِه لـَـــَرا�ــــصِاأقـــــوُل  ـــتَ واإنِّـــــــي ِب

واحٍد بعَد  ــداً  واح يم�شي  الَخْلَق  ــصِاأرى  ــا� َم اأنــــا  مــتــى  اأْدري  لـَـيــتــنــي  َفــيَــا 

غا�ِشلي اْجتَثَّ  اإذا  َحيّاً  اأكْن  لَْم  كاأْن  ــاِب بَــيَــا�ــص3ِ(  ــي ــي ث ــــي ف ـــَم َدْرج ـــَك واأْح

• • •

353
]الكامل[ وقال)3): 

ا اأبْيَ�شَ ــَك  ــشِ راأ� ــواَد  ــشَ � ــاُن  م ــزَّ ال ــَلــَب  ـــــًة وتـَـَقــبَّــ�ــشــاَق ــَك ِرقَّ ــُم ــشْ ــ� ـــاَك ِج ـــَع ونَ

الُمنى ـــْوِع  نَ ــْن  ِم �ِشْئَت  �شيٍء  اأيَّ  ــْل  ىنَ انْق�شَ اإذا  ــُه  ــْل ــنَ تَ ـــْم  لَ �شيئاً  ــاأنَّ  ــك ف

)1)  الم�س�س: الألم والُحرقة. 

)2)  الدي�ان: 201. 

)3)  الدي�ان: 201 – 202. 

Ehtibal_Book.indb   312 12/9/09   3:26 PM



313

ــِه ــيِّ ــشِ ــ� ــُم ِل اأتــــى  ـــيٌء  �ـــش اأتــــى  ــىواإذا  َمــ�ــشَ اإذا  ـــطُّ  ق يــــاأِت  ــــْم  لَ ــُه  وكـــاأنَـّ

ــُدنــا ــزي ــيَ ــى َف ــن ــِغ ــا ال ــي ن ــدُّ ــغــي ِمـــَن ال ــْب انَ َفنَْمر�شَ ــحَّ  نَــ�ــشِ اأْن  ــُب  ــُل ــْط ونَ فــقــراً 

ــُدُه ــْب َع المحبََّة  اهللَ  ــُدَق  ــ�ــشْ يَ لـَــْن  ـــا5(  ـــَغـــ�ـــشَ واأبْ وفـــيـــه  ـــــُه  لَ اأحــــــبَّ  اإالَّ 

لَها وما  الَخال�ِص  َطَلِب  في  والنَّْف�ُص  ى6(  �شَّ الرِّ ــى  اإل ت�شيَر  حتَّى  َمْخَل�ٍص  ــْن  ِم

• • •

354
مل[ ]الرَّ وقال)1): 

ــى ــشَ � ــرِّ ال يــقــ�ــشــي  ــا  ــم ب اهللَ  ــىنـــ�ـــشـــاأُل  ــشَ ــ� َق ـــاَء  ـــش � ـــمـــا  َف اهللُ  ـــبـــَي  َحـــ�ـــشْ

ـــا ـــنَ لَ اهللُ  فــــاأبـَــــــــى  ـــــــــــا  اأَرْدن ـــــْد  ]124/ب[ق ــى  ــَمــ�ــشَ َف �شيئاً  اهللُ  واأراَد 

ــــُه ــــتُ ــــَرْم اأبْ ـــــْد  َق ـــــتُّ  ِب ـــــــٍر  اأْم ــاُربَّ  ــ�ــشَ ــَق ــتَ ــى انْ ــتّ ــُت ح ــح ــب ــش ــــمَّ مـــا اأ� ثُ

ـــورٍة ـــُق ـــْح ـــٍة َم ـــنَ ـــــْم ِمـــــْن َه )2)َكـــــْم وَك ــا  َحــَر�ــشَ َكــِثــيــراً  تـــرَكـــْت قــومــاً 

ــُفــوا ــَل �ــشَ ـــصٍ  ـــا� الأُن ــصٍ  ــ� ــْي َع ُربَّ  ـــوا وانْــَقــَر�ــشــا5(  ـــر�ـــشُ ـــَق ــــمَّ انْ ــــاَن ثُ ك

ــــُه ــــَع ــــَظ ـــوِت مــــا اأْف ـــم ـــل ُرِفـــ�ـــشـــاَعـــَجـــبـــاً ل اإالَّ  مــــــاَت  ــــا  ــــن راأي َمــــــْن 

ــِه ــِت ــاع ــش ــُت ِمـــــْن � ــىُرِفــــ�ــــصَ الـــَمـــيِـّ ــشَ ــ� ـــَن َق ـــي ـــــُه ح ـــــُل ـــــاُه اأْه ـــــَف وَج

ـــذي الَّ الـــيـــوُم  ُهـــَو  ـــامـــي  اأيَّ ــرُّ  ــشَ � ـــا8(  ـــي ِعـــَو�ـــشَ ـــن ـــِدي ـــا ِب ـــي ن ـــدُّ اأقــــبــــُل ال

• • •

)1)  الدي�ان: 202. 

)2)  الَحَر�س: الهالك. 
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355
]المتقارب[ وقال)1): 

�ــشــى ــ�ــشــي ِبــَغــْيــِر الــرِّ ــْف ــنَ ــيــُت ِل ـــاَر�ــشِ ـــَر�ـــش ـــا اأْق ـــَم ـــيـُــجـــزى ِب ــــــلٌّ �ـــشَ وُك

ــَم ــحــكــي ـــــــُت ال ــــــداٍر راأي ـــُت ب ـــي ـــِل بُ
ا)2) ُمْبِغ�شَ ـــاً  ـــيَ ـــاِل ق ـــا  ـــه ـــَرت ـــَزْه ِل

ــٌل ــبَ ــْق ــتَ ــ�ــشْ ــــَو ُم ــيَــمــ�ــشــي الَّـــــذي ُه ــــرَّ بـــي فــانْــَقــ�ــشـــــى�ــشَ ـــــذي َم ــيَّ الَّ ُمــ�ــشِ

ــــزٍل لَــــــْم نَــــــَزْل ــــن ـــاواإنَّــــــــا لـَـــِفــــي َم ـــ�ـــشَ ـــْرَف ـــــــاأْن يُ ــــــــراُه َحـــقـــيـــقـــاً ب نَ

ــاَء ــنَ ــَف ال علينا  ــِه  ــي ف اهللُ  ــى  ــ�ــشَ َق ــى5(  ــا َقــ�ــشَ ــراً عــلــى م ــك ــشُ ــحــمــُد � ـــُه ال ل

• • •

356
]الب�صيط[ وقال)3): 

االأر�ــصِ على  َمــْن  اأْطغى  ئا�شة  الرِّ بَْع�ِصُحــبُّ  على  فيها  هم  بَْع�شُ بغى  حــتَّــى 

تمِلُكُهْم لي�َص  ـــرٌّ  وُم ــٌو  ــْل ُح فــالــنَّــا�ــُص 
ُمْغ�ِص)4) هْم  �َشرِّ من  لهْم  واأنـــَت  اإالَّ 

لــُه ــَك  ــري ــشَ � ال  ــــي  َربِّ اهللُ  ــَحــ�ــشــبــَي  َقب�شيَف ومــن  بَ�ْشطي  ــْن  ِم كــان  مــا  اإلــيــه 

بِه َر�شيَت  اإْن  ــَزاٌد  لَ الُقنُوَع  اإنَّ  الِعْر�ِص)5)]125/اأ[  الوافَر  وكنَت  الَغِنيَّ  كنَت 

َلٍة �شِ من  الَحيِّ  وبيَن  َمْيٍت  بين  ما  ف�ِص5(  الرَّ بُْحبُوحة  في  اأ�شبَح  ــاَت  ب ــْن  َم

ني ويَْنُق�شُ َطـــــْوراً  ــي  ــن ــِرُم ــْب يُ ــر  ه ــدَّ والــنَّــْقــ�ــصِال االإبْـــــراِم  على  بَــقــائــي  فما 

)1)  الدي�ان: 203. 

)2)  في الدي�ان: »… قاليًا معر�سا«. 

)3)  الدي�ان: 203. 

)4)  البيت لي�س في الدي�ان. 

. »… 
َّ
)5)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »… القن�ع ل�اٍد اإن حللت به … كنَت الَمِلي
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منتَِق�شاً وِح  الرُّ ِفيَّ  كاَن  ُمْذ  ِزلُْت  ما  بَْع�شي7(  ــي  ب ـــرَّ  َم ـــوٍم  ي ـــلِّ  ُك ــي  ف ــمــوُت  ي

• • •

357
]الكامل[ وقال)1): 

ــــِك يـــا اأْر�ــــــصُ ــــي ــُر اإل ــي ــش ــ� ــصُمـــــاذا ي ــ� ــْف ــَخ ـــْن َغـــــــَذاُه الـــلِّـــيـــُن وال ـــمَّ ِم

ــــْرُت َمــــــْن واَفـــــــى َمـــنـــيَّـــتـَــُه ــــ�ــــش ــــــبَّ َحــبــيــبــه بُـــْغـــ�ـــصُاأب ـــــاأنَّ ُح ـــــك َف

ــــرُّ بـــِه ــــَغ ــــــــٍل يُ ــــــذي اأَم ـــصَُعـــَجـــبـــاً ِل ـــ� ـــْح ــــِه َم ــــنــــائ ــــَف ــــُه ِب ــــنُ ــــقــــي ويَ

بـــِه ــــُن  ــــدي يَ ــــٍل  ــــَم َع ذي  ــــصُوِلـــــُكـــــّل  ــــْر� ـــى َديَّـــــــاِنـــــــِه َع ــــاً عـــل ــــوم ي

ــٍب ــشِ اأ� ِبــَمــْنــِزٍل  الــُمــقــيــُم  ذا  ــا  ي  )5(2( َدْحـــ�ـــصُ  بـــِه  ــِه  ــِن ــاك ــشَ � وَمـــقـــاُم 

َمــا ِف  ــرُّ ــشَ ــ� تَ فـــــي  اآَدَم  البْــــِن  ــا  م َقــْبــ�ــص6ُ(  وال  ـــٌط  ـــشْ ـــ� بَ بــــِه  يَـــجـــري 

• • •

358
]الطويل[ وقال)3): 

واحـــٍد ـــلُّ  ُك ــْر  ــِف ــتَ ــْغ يَ ـــْم  لَ اإْن  ــاَخــِلــيــلــيَّ  ــشَ ــ� ــراَف ــتَ ــكــمــا َف ــن ـــِه ِم ـــي ـــاَر اأخ ـــث ِع

زا ــوِّ ــَج يُ ـــْم  لَ اإْن  ــاِن  ــبَّ ــِح ال يــلــبَــُث  اومــا  يَتَباَغ�شَ اأْن  ــمــكــروِه  ال ـــَن  ِم كــثــيــراً 

تَتَواَهبَا اأْن  ِل  الَف�شْ بــاُب  َخليليَّ  ا3(  تتقاَر�شَ اأن  الــنَّــْقــ�ــصِ  بـــاَب  اأنَّ  كما 

• • •

)1)  الدي�ان: 204. 

ب: معيب. ودح�س: زلق.  )2)  منزل اأَ�سِ

)3)  الدي�ان: 204. 
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باب العين

359
]الكامل[ وقال رحمه اهلل)1): 

ـــَرُع ـــشْ ــــُل اأ� ــا يـُـــوؤَمِّ ــمَّ ــُعاأَجـــــُل الــفــتــى ِم ــبَ ــشْ ــ� يَ ال  ـــاً  ـــب دائ ــُع  ــم ــج ي واأراُه 

اأَرى ما  تَْجَمُع  اأ�شبَْحَت  ِلَمْن  لي:  ـــا لــَك تـَـْجــَمــُعُقــْل  ــَك ال اأب ــشِ ــْر� ــِل ِع ــْع ــبَ اأِل

ــى ــهــوى وانْـــُظـــْر اإل ــَرنَّ اإلـــى ال ــُظ ــْن ــُعال تَ ــنَ مـــاِن بــاأهــِلــِه مــا يَــ�ــشْ ـــــِب الـــزَّ َريْ

ــــــُه ُدونَ مـــحـــالـــَة  ــــقٌّ ال  ح تـُـــْدَفــــُعالــــمــــوُت  ِعــــلَّــــٌة ال  َمـــــــْوٍت  ــــلِّ  ــــُك وِل

وا الــدَّ يدفُعُه  لي�َص  داٌء  والــمــوُت  ــَرُع5(  ــشْ ــ� ـــٍب َم ـــلِّ َجـــْن ـــُك ــــا اأتَــــى وِل اإمَّ

لـَـقــائــِه ُدوَن  ــَل  ــي ِح قـــْد  اأٍخ  ـــْن  ِم ـــْم  ـــِزُعَك ـــْن ـــِح يَ ـــَجـــواِن قــلــبــي اإلـــيـــِه ِمــــَن ال

ـيــاً ــُت ُمــَولِـّ ــرْف ــش ــ� ــــمَّ ان ـْعــتُــُه  ثُ ــيَـّ ــُع�ــشَ ــْرِج ــتَ ــشْ ــراً اأ� ــِب ــْع ــت ــ�ــشْ ـــرِه ُم ـــْب َعــــْن َق

واأْهـــِلـــِه  ــالُم  ــشَّ ــ� ال ــي  ــنّ ِم ــبــا  الــ�ــشِّ ــُعفعلى  ــَم ــْط َم اأَُخـــلَّـــَد  اأْن  ــي  ف ذا  ــَد  ــع ب ــا  م

ٌة ـــذَّ لَ ــَك  ــْفــ�ــشِ ــنَ ِل ــْل  ــَه َف ـــْرَت  ـــِب َك ــتَــْمــتَــُعواإذا  ٍة ُمــ�ــشْ ـــــَلـــــذَّ ـــا لــلــكــبــيــر ِب م

َم�َشى َمْن  اأْغنى  فاأنَت  َقِنْعَت  واإذا  ــُع10(  ــنَ ــْق يَ ال  ــــْن  َم ـــلُّ  ـــُك لَ ــَر  ــي ــق ــف ال اإنَّ 

ُمــتــ�ــشــايــٍق ــــى  اإل فـــال  ــَت  ــْب ــل ط ــُعواإذا  اأْو�ــشَ َربِّـــَك  َفـــِرْزُق  عنَك  �شاَق  ــْن  َم

ـــٌة ـــَذلَّ َم عــِلــْمــَت  مـــا  ــَع  ــاِم ــط ــم ال ــُعاإنَّ  ــَم ــْط يَ ــــْن ال  َم ــامــعــيــَن واأيـــــَن  لــلــطَّ

ُقـــــْدرًة ِلــــَربِّــــَك  تـُــْنـــِكـــْر  وال  ــلِّــْم  ـــُع�ــشَ ـــْرَف ــاُء ويَ ــش ــ� فــــاهللُ يــخــِفــ�ــُص َمــــْن ي

ــْن ــراِر َم ــشِ ــ� ــا انــتــفــَع الــفــتــى ِب ــم ــُربَّ ]126/ب[ولَ ينفُع  َمْن  ُه  رَّ و�شَ راَر  ال�شِّ يَْنوي 

ــِطــبــاِعــِهِ ِب ٌد  ــرِّ ــَف ــتَ ُم ــــرٍئ  اْم ـــلُّ  ُك  )15(2( ــُع  يُــطــبَ ــا  م على  اإالَّ  ــــروؤٌ  اْم لي�َص 

)1)  الدي�ان: 208 – 209.

)2)  في الدي�ان: »… ُمَتطّبع بطباعه …« .
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لُه َمْن  تََقلُّب  ِمْن  اأ�ْشَرُع  �شيَء  ال  ــَمــُع16(  ــ�ــشْ يَ ال  ـــذي  الَـّ ــُه  ــُع ــمِّ ــشَ ــ� تُ اأُُذٌن 

• • •

360
]الب�صيط[ وقال)1): 

بِه ــنــوَن  الــظُّ تَْجلو  مــا  يَقيِنَك  ــْن  ِم ــْذ  ـــَدِعُخ َف ــِكــٌل  ــ�ــشْ ُم ــــٌر  اأْم لـــِك  بَــــَدا  واإْن 

ــُه ــْدِرُك يُ لَْي�َص  فيما  الــمــرُء  يُ�شِبُح  ــْد  مِع)2)َق والطَّ الياأ�ِص  بين  النَّْف�ِص  ُمَعلََّق 

بينَُهُم التَّ�شحيِح  في  النَّا�ُص  يعمِل  لَْم  الــُخــَدِع3(  ــى  اإل بع�شاً  ُهُم  بع�شُ َطرَّ  فا�شْ

• • •

361
]الطويل[ وقال)3): 

تَ�ْشَمُع كنَت  لو  نُــوديــَت  لقد  ــُعلََعْمري  ــْدَف يُ لي�َص  مــا  ــوَت  ــم ال اأنَّ  تَـــَر  األـَـــْم 

ــْم ــِه ــالِت ــَف َغ ــي  ف ــَص  ــا� ــنَّ ال اأنَّ  ـــَر  تَ ــــْم  )4)األَ ــُع  ــَق ــْع ــَق ــتَ تَ بــيــنــهــْم  الــمــنــايــا  واأنَّ 

الِبَلى ـــى  اإل الــجــديــد  اِت  ــــذَّ لَ ـــَر  تَ ــــْم  ــُعاألَ ــطَّ ــَق ــــــوِر تَ ـــبـــاَب االأُم ـــــْم تـَـــَر اأ�ـــشْ األَ

الِغنَى يُــْعــِقــُب  َقــْد  الفقَر  اأنَّ  تَــَر  ـــْم  ــُعاألَ ــو�ــشَّ ــتَ يَ ـــْد  ق ــَق  ــي ــ�ــشِّ ال اأنَّ  تَـــَر  األَـــــْم 

�َشْيُفُه يَْهتَزُّ  الــمــوَت  اأنَّ  ــَر  تَ األَـــْم  ــَرُع5(  تـُـ�ــشْ ــَوَك  ــْح نَ ــْوِت  ــَم ال ـــاَح  ِرم واأنَّ 

�شاعٍة ـــلِّ  ُك ــي  ف الـــّدهـــَر  اأنَّ  ـــَر  تَ ــــْم  ــُعاألَ ــَم ــل ـُة ت ــــُه عــــار�ــــصٌ فـــيـــِه الــمــنــيَـّ ل

ــُه ــنُ ــْط بَ ــُع  ــبَ ــ�ــشْ ي الـــمـــرَء  اأنَّ  تَـــَر  )5)األَـــــْم  يَ�ْشبَُع  لي�َص  نَـــَرى  فيما  ونــاِظــُرُه 

)1)  الدي�ان: 209. 

)2)  في الدي�ان: »… معلَّق البال …« .

)3)  الدي�ان: 210 – 213. 

)4)  تتقعقع: ت�سطرب وتتحرك. 

)5)  في الدي�ان: »… فيما ترى …« .
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ـــِرَك تـَـْبــتَــنــي ـــْي ـــَغ ــا ِل ــي ن ــدُّ ـــَي ال ]121/ب[اأيَــــا بـــاِن تَْجمُع  ِلَغْيِرَك  نيا  الدُّ َجاِمَع  ويا 

ــُه ــالَ م ــ�ــُص  ــِب ــْح يَ الـــمـــْرَء  اأنَّ  ـــَر  تَ )1)األَــــْم  ــُع  يَــتَــَمــجَّ ـــــداً  َغ ــِه  ــي ف ـــــــُه  ووارثُ

قْد عليَك  الُم�شفقين  الُحماَة  كاأنَّ  فاأ�ْشرعوا10(  َرواحــاً  راحــوا  اأو  بَك  ــدوا  َغ

بِه ـــوا  َدَع ــْد  ق ــْو  لَ النَّْع�ُص  اإالَّ  ــو  ُه ــا  ـــُعوم ـــْرَف ــــمَّ تُ ــــُه ثُ ــــْوَق ــى َف ــق ــْل ــتُ ـــلُّ َف ـــَق تُ

حــــاِدٍث ــَد  ــع ب حـــــاِدٌث  اإالَّ  ـــو  ُه ـــا  ــَزُعوم ــْج تَ ــوادث  ــح ال اأيِّ  ــْن  ــِم َف عليَك 

ــِه ــِت ــَوْق ِل ــي  ــاأت ي الــمــوُت  اإالَّ  ـــَو  ُه ــَك َمـــْدَفـــُعومـــا  ــره عــن ــي ــاأخ ــي ت ـــَك ف فــمــا ل

ــٍك ــاِل ه ـــَع  ـــْودي تَ ــــــَت  ْع ُودِّ واإذا  ُعاأال  ــــــودَّ ـــــوُم تَ ـــــوٍم مـــنـــَك ي ــــُر ي ــــاآِخ ف

جناِئزاً يوماً  �َشيَّْعَت  وَكَما  اأال  ــيَّــُع15(  ــتُــ�ــشَ ــْم �ــشَ ــُه ــتَ ــع ــيَّ ــشَ ـــَت كــمــا � ـــاأن ف

ــا عــلــى ِثــقــٍة بها ــي ن ــدُّ ُعراأيـــتُـــَك فــي ال ـــَروَّ ـــُم ــــَت ال ــا الأنْ ــي ن ــدُّ ــي ال واإنَّـــــَك ف

تُقـًى ذو  كاأنََّك  فاً  َو�شْ التَُّقى  ْفَت  )2)َو�شَ تَ�ْشَطُع  ِثياِبَك  ِمــْن  الَخطايا  ــُح  وِري

ـــٌع ـــَو واِق ــذي ُه ــَن بـــاالأْمـــِر الَـّ ــْع ــا يُــتَــوقَّــُعولَـــْم تُ ــم ــى ب ــنَ ــع ـــــلُّ اْمــــــرٍئ يُ وُك

ــٍة ـــلِّ َحــال ــي ُك ــُقــو�ــُص ف ــْن ــَم ــْل يُْطبَُعواإنَّـــــَك لَ النَّق�ِص  على  نيا  الدُّ بني  وُكـــلُّ 

بِه َفُقْل  عليَك  قوٌل  ْق  يَ�شِ لَْم  اإذا  اأْو�َشُع20(  ْمُت  فال�شَّ الَقْوُل  عنَك  �شاَق  واإْن 

َقــــْدَرُه ــْرَت  ــاَغ ــ�ــشَ تَ �شيئاً  تحتقْر  ــرُّ ويــنــَفــُع )3)وال  ـــْد يَــ�ــشُ ـــاإنَّ الــَحــِقــيــَر َق ف

ــهــا ــَب اأْهــِل ــلُّ ــَق ــا تَ ــي ن ــدُّ ــي ال ــْت ف ــْب ــلَّ ــَق يـُـْتــبـَـُعتَ مـــاَل  َحيثُما  فيها  ــاِل  ــم ال وذو 

ــَرٍة ــْب ــِع ـــوٍم ِب ـــلَّ ي ـــــى ُك ــــُت اأُْرَم ]127/اأ[ومـــا ِزلْ ُع  دَّ تَ�شَ الِجباِل  مُّ  �شُ لها  تَكاُد 

ــنــي ال تـَــجـــوُد ِبــمــاِئــهــا ــْي ــا بـــاُل َع ــَم ــُعَف ــْخــ�ــشَ ـــا بــــاُل قــلــبــي ال يَـــــِرقُّ ويَ وم

َغيُرُه الُمْلَك  يمِلُك  ال  َمْن  تَبَاَرَك  يَْقنَُع25(  لي�َص  ــْن  َم حاجاُت  تَْنَق�شي  متى 

)1)  في الدي�ان: »… يتمتع« ويتمّجع: ياأكل التمر وي�سرب الحليب، واأراد ينعم ويتمتع. 

 ت�سطع: تطير اإلى الأنف. 
 
(2(

)3)  في الدي�ان: »… فاإّن حقيراً …« .
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نَْف�ُشُه لي�َص  ــٍة  غــاي ــي  ف ــــرٍئ  اْم ــُعواأيُّ  ــلَّ ــَط ــا تَ ــواه ــشِ اإلــــى غــايــٍة اأُخـــــرى �

ــٌة ــع ــْعــ�ــصٍ َذري ــبَ ــا ِل ــي ن ــدُّ ـــُعوبــعــ�ــُص بــنــي ال ـــتَّ ـــَم ـــتَ ـــا يَ ـــم ـــلَّ ـــــــلٌّ ِبــــُكــــلٍّ َق وُك

اْحتجاِجِه عنَد  الــَعــْدَل  عيُد  ال�شَّ َرُعيُِحبُّ  يَ�شْ والبَْغُي  البَْغَي  ِقيُّ  ال�شَّ ويَْبغي 

ــٍة ِلــُحــجَّ ــــوى  اأْق ــحــقِّ  ال ــَل  ــْث ِم اأَر  تُْقَرُعولَـــْم  والَجْهِل  الِحْلِم  بيَن  الَحقِّ  يــُد 

الِغنى ُه  َهزَّ اإْن  يَْهتَزُّ  ال  ِل  الَف�شْ وذو   )30(1( َرُع  يَ�شْ ْهُر  الدَّ ُه  َعظَّ اإْن  وال  ِلَفْخٍر 

• • •

362
]المن�صرح[ وقال)2): 

ــُع ــَم ــطَّ ٌم وِمـــثـــُلـــُه ال ــــــوؤْ ـــْر�ـــصُ لُ ـــِح ـــطُّ والــــَوَرُعال ــصُ َق ــْر� ــِح ــَع ال ــَم ــتَ ــا اْج م

اإذاً ــاِف  ــف ــَك ــال ب الـــنَّـــا�ـــُص  ـــَع  ـــِن َق ــــْو  ـــــذي بــــِه َقــِنــُعــوالَ ـــي الَّ ـــُعـــوا ف التَّـــ�ـــشَ

ـــَعـــٌة ـــُه �ـــشَ ـــُم ـــقـــي ـــُعلــــلــــَمــــْرِء ِفـــيـــمـــا يُ ـــشَ ـــ� يَ مـــــا  ـــــُد  ـــــري يُ ال  لــــكــــنَّــــُه 

ــِرِه ــُط ــشْ اأ� َدرَّ    ـــِر   ْه ـــدَّ ال حـــاِلـــَب   ــا  )3)ي ــُع  ــَف ــت ــن ُم ــَت  ــْب ــل َح فيما  ـــَك  ل هـــْل 

ال�ْشـ ــُه  ــخــاِدُع تُ ـــرٍئ  الْم َعَجباً  يــا  ــِدُع5(  ــَخ ــْن ــيَ ــِه ف ــفــ�ــشِ ــــْن ن ــاُت َع ــاع ــش ــ� ـ

ــــاِن يــــاأَمــــنُــــُه م ــــزَّ ــــل ــــا َعــــَجــــبــــاً ل ِدُعي يَْن�شَ عــنــُه    ْخَر   ال�شَّ يــرى  قــْد  ــْن  َم

ـــٍة ـــِزلَ ـــْن ـــَم ـــــــٍن ِب ـــــْن اآِم ـــُت ِم ـــْب ـــِج ]127/ب[َع ــُع  ــَوَج وال الُهموُم  فيها  يَْكثُُر 

الْـــ ــوا  ــَرُف َع وقــْد  َمْع�َشٍر  ِمــْن  ــــولَّــــوا عـــنـــُه ومــــا َرَجـــُعـــواَعــِجــْبــُت  ـــقَّ تَ ـــَح ـ

ـــ الْ ـــُد   وي ــِلــِهــْم  نـَـ�ــشْ َزْرِع  فــي  ــا�ــُص  ــنَّ ــــواال ــا َزَرُع ـــلِّ م ــُد ُك ــــَمـــْوِت بــهــا َحــ�ــشْ

ه؛ وهي رواية الدي�ان.  ه لغة في َع�سّ ه: كذا في الأ�سل، ور�سم ف�قها �سح، وعظَّ )1)  َعظَّ

)2)  الدي�ان: 213 – 214. 

الأمثال:  انظر مجمع  اأ�سطره«  الدهر  المثل: »حلب  من  واأفاد   ،  »… الدي�ان: »… فيما حا�سبَت  في    (3(

 .272/1
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ـ وال�شْ كالقناعِة  المرَء  َف  �َشرَّ ما  ــــــاِدٍث يـَــَقـــُع10(  ــى ُكـــــلِّ ح ــل ــِر ع ــْب ــشَ ــ� ـ

ـــَرَفـــنـــا ـــــْم يَـــــــَزِل الـــقـــانـــعـــوَن اأ�ـــشْ ـــا َقـــِنـــُعـــوالَ ـــا َحــــبَّــــذا الـــقـــانـــعـــوَن م ي

ــــٍة َحـــــَدٌث ــــْرَف ـــي ُكـــــلِّ َط ــا لــيــ�ــَص يـَــْرتـَــِجـــُع )1)لــلــمــرِء ف ــُه م ــن ــُب م ــذه ي

ُم�شيبتِه َعـــْن  ــُر  ــْب ــ�ــشَّ ال ــِق   ــشِ ــ� يَ )2)َمـــْن  الــَجــَزُع  لها  ــْع  يـَـتَّــ�ــشِ ـــْم  ولَ ــاَق  ــشَ �

ــْو ــَن تَــغــرُب لَ ــاَك حــي ــع ــْن ــْمــ�ــُص تَ ـــِلـــُعالــ�ــشَّ ـــــــْدري وتَــــْنــــعــــاَك حــيــن تَـــطَّ تَ

ــٌر اأ�ــشِ ـــٌب  الِع ـــَت  اأن متى  حــتَّــى  ــبــا َوِلــــُع )3)15(  ــــَت بــالــ�ــشِّ ــى مــتــى اأن حــتَّ

�َشَلفاً ــوا  ــشَ ــ� َم ـــــى  االأُلَ ــوَك  ــل ــم ال ــوااإنَّ  ــُع ــَم ـــــاَد مـــا َج بَــــــادوا جــمــيــعــاً وب

وا َم�شَ ـذيــَن  الَـّ عــن  ــْعــري  �ــشِ ــَت  ــْي لَ ــا  ـنُعواي �شَ ـــذي  الَّ مــا  ــْرِب  ــتُّ ال اإلـــى  قبلي 

ــوا ــزل ن مـــنـــِزٍل  اأيَّ  لـــهـــْم  ـــى  ـــشَ ـــوؤ� بُ
(4( ــوا  ــُع وق ــٍع  ــوِق م اأيَّ  لــهــم  ــى  ــشَ ــوؤ� بُ

الــْد �شكَن  ــْن  َم ــلُّ  ُك هلِل  الحمُد  ــُع19(  ــِط ــَق ــن ــوِت ي ـــ ــم ــال ــا ب ــه ــْن ــَع ـــا َف ـــي ُدن

• • •

363
]الكامل[ وقال)5): 

ــتَــِمــْع فــا�ــشْ اآَدَم  يــابْــَن  ـــي  اأْعـــِن ـــــاَك  َفتَْنـتَِفْعاإيَّ الــحــيــاِة  اإلــى  ــوَن  ك ــرُّ ال َوَدِع 

ــو كـــاَن ُعـــْمـــُرَك األـــَف َحــــْوٍل كــاِمــٍل ]128/اأ[ل  (6( يَْنَقِطْع  حتَّى  االأيَّــاُم  تذَهِب  لْم 

ـــًة ُمـــِلـــحَّ ــــــــَزاُل  تَ ال  الـــمـــنـــيَّـــَة  ــَت ُكـــلَّ اأْمـــــٍر ُمــْجــتــِمــْعاإّن  ــتِّ ــ�ــشَ ــى تُ  حــتَّ

)1)  في الدي�ان: »ُيْرَتَجُع« بالبناء للمفع�ل. 

)2)  في الدي�ان: »… به الجزع«. 

ُر: َبِطٌر، َمِرح.  )3)  اأ�سِ

)4)  في الدي�ان: »ب�ؤ�سًا لهم …« والب�ؤ�س: خالف النُّعمى. 

)5)  الدي�ان: 214 – 216. 

)6)  في الدي�ان: »… حّتى تنقطع«. 
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ــْن ــقــاِء َم ــِل ًة ل ــــدَّ ــَك ُع ــْفــ�ــشِ ــنَ ــْل ِل ــَع ــاْج ــِنــْعف ـــْم تَــْمــتَ ــُه لَ ــول ــشُ ـــــاَك َر�  لـــْو قـــْد اأتَ

واأْغَفُلوا بالحياِة  الخالئُق  �ُشِغَل  َزَمـــنـــاً َحــــواِدثُــــُه عــلــيــهــْم تـَــْقـــتَـــِرْع5( 

ــا ن ــرُّ ــُغ ــا فــكــيــَف تَ ــي ن ــدُّ ـــْت بــنــا ال ـــبَ َفيَْنَخِدْع)1) َذَه تَ�شاُء  َمْن  تَْخَدُع  كيف  اأْم 

ـــُم اأنَّـــــُه ـــَل ـــْع ــْعوالــــمــــرُء يـُــِوطـــنـُــهـــا ويَ ــِل ــَق ــْن ــا ُم ــواه ــشِ ـــــٍن � عــنــهــا اإلــــى َوَط

ـــ ــِزِي ــا عــلــى اأَحــــٍد ِب ــي ن ــدُّ ــِل ال ــِب ــْق ـــْم تُ �َشِبْعلَ وال  الــحــيــاِة  ـــَن  ِم ــلَّ  ــَم َف ـــنـَـِتــهــا  

ــُع ِديـــنَـــُه ــيِّ ــشَ ــ� ــُم ـــرُء ال ـــم ـــا ال ـــه َطِنْعيـــا اأيُّ تَ�شْ �ــشــيٍء  خــيــُر  ــَك  ــن ِدي اإْحـــــراُز 

ِه نَْف�شِ ــْن  ِم بالَفتى  ـــُم  اأْرَح واهللُ   )10(2( تَ�ْشتَِطْع  لم  ما  ُكلِّْفَت  َفما  فاْعَمـْل 

�شبيَلُه ــْدَت  ــشَ ــ� َق ــا  م اأفــ�ــشــُل  ــقُّ  ــح ــْعوال ــِج ــتَ ــْن وتَ ـــــُزوُر  تَ َمـــْن  ــــــَرُم  اأْك واهللُ 

بِه ــَزى  ــْج تُ �شاِلحاً  َك  ِلنَْف�شِ ــْعفــاْمــَهــْد  ــِب ــتَّ تَ اأْمـــــٍر  اأيَّ  ــَك  ــ�ــشِ ــْف ــنَ ِل ـــْر  ـــُظ وانْ

ديِقِه ِل�شَ َوَفــى  ــْن  َم �شديَقَك  ــْل  ــَع يَــِرْعواْج ــْن   َم تَــْنــِزُل  حيَن  َرفيَقَك  واْجــَعــْل 

الَهوى بــَك  يَميَل  اأْن  ــــوؤاَدَك  ُف ــْع  ــنَ واتَّـــِزْعواْم ديــِنــَك  ِبَحْبِل  يــديْــَك  ــُدْد  ــشْ وا�

ْمــتَــُه َقــدَّ مــا  جميَع  ـــاأنَّ  ب ــْم  ــَل واْع ــْع15(  ـــَك لـَـــْم يَــ�ــشِ ـــٌر ل ـــَوفَّ ـــــِه ُم ــَد االإلَ ــن ع

ــِرْد يُ ولَـــْم  الــُقــنُــوَع  ُرِزَق  ــَمــْن  ِل ــِرْعُطــوبــى  ــرى �ــشَ ــيُ ــِرِه َف ــي مــا كـــاَن فــي يَـــِد غ

ــَرَعــنَّ فــال تـَـُكــْن ــْن َطــِمــْعــَت لَــتَــ�ــشْ ــِئ ]128/ب[ولَ َطِمْع  ما  َعْبٌد  الُحرَّ  فــاإنَّ  َطِمعاً 

ــُه ــَرُه نـَـْفــ�ــشُ ــى الــمــرَء تَــ�ــشْ ــَق ــْل ــنَ ــــا لَ اإنَّ
ــْع )3) ــــٍر يَــتَّــ�ــشِ ـــلُّ اأْم ــيــُق عــنــُه ُك َفــيـَـ�ــشِ

ــغــي ــتَ ــْب ــُع مـــا لـــديـــِه ويَ ــمــن ـــرُء ي ـــم ُمــِنــْعوال اإْن  ــُب  ــَد �ــشــاِحــِبــِه ويــْغــ�ــشَ ــْن ِع مــا 

ــُه ــَل الـــتُّـــراَب ِفــرا�ــشَ ــَع ـــْن َج ــرَّ َم ــْعمــا �ــشَ ــِن َق اإذا  ــِر  ــري ــح ال عــلــى  يـــنـــاَم  اأالَّ 

• • •

)1)  في الأ�سل: »… فتنخدع«. 

)2)  في الأ�سل: »… ما ل ت�ستطع«. 

)3)  في الدي�ان: »… مّت�سع«. 
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364
]الطويل[ وقال)1): 

�شاِنُع اأنــَت  ما  ُكلَّ  نَْع  فا�شْ الموُت  ــمــوِت ال بُــدَّ جــاِرُعُهَو  ـــَت ِلــكــاأ�ــِص ال واأن

ــُه نـَـْفــ�ــشَ الــُمــخــاِدُع  الــمــرُء  ـهــا  اأيُـّ ــاِدُعاأال  ــخ تُ اأراَك  ـــْن  َم ـــــْدري  اأتَ ُرويـــــداً 

ــٍة ــالغ نــيــا ِلـــَغـــْيـــِر بَ ـــَع الــدُّ ـــاِم جاِمُعويـــا ج اأنـــَت  ــَمــْن  ِل فانُْظـْر  �َشتَْتُرُكها 

بََحْت ا�شْ قَد  الجامِعين  راأيْنا  قد  َم�شاجُعَفَكْم  الـــتُّـــراِب  اأْطـــبـــاِق  بــيــَن  ــْم  ــُه لَ

ما ُكلَّ  يَْرَعْوَن  االأبْ�شاِر  َذوي  انَّ  لََو  ــٍن َمــداِمــُع5(  ــْي ــَع ــْت ِل ــا َجــفَّ ــَم يـَـــــَرْوَن لَ

ٍد ُمَحمَّ النَّبيِّ  ــْعــِد  بَ ــْن  ِم الــنَّــا�ــُص  ــرائــُعَطــَغــى  ـــْت بــعــَد الــنَّــبــيِّ الــ�ــشَّ فــقــْد َدَر�ـــشَ

َخمي�شًة الــُمــْرِمــالِت  بُــُطــوُن  )2)و�ــشــارْت  ــُع  ــاِئ وج ــٌد  ــري َط منهْم  ــا  ــه ــاُم ــتَ واأيْ

كــاأنَّــمــا الـــُمـــْكـــِثـــراِت  ـــوَن  ـــُط بُ ــاِدُعواإنَّ  ــف ــ�ــشَّ ـــهـــنَّ ال ــي اأْجـــواِف ــُق ف ــِن ــْق ــنَ تُ

ــُه ِريُّ َطـــاَل  ــْن  َم الَعْط�شاَن  ــِرُف  ــْع يَ )3)ومــا  جاِئُع  ُهَو  َمْن  ْبعاُن  ال�شَّ يَْعِرُف  وما 

َوْحــَدُه هلِل  الَخْلِق  هذا  ريُف  وتَ�شْ ـــــُع10(  راِج ـــَة  ـــالَ ـــح َم ال  اإلــــيــــِه  ــــــلٌّ  وُك

ــٌة ــمَّ َج ـــُب  ـــاجـــي اأَع نــيــا  الــدُّ فـــي  ]129/اأ[وهلِل  ـــَدائـــُع  وبَ ــرِه  ــي ــْدب تَ على  تَــــُدلُّ 

َجـــَرْت واإْن  االأُمــــــوِر  ـــراُر  اأ�ـــشْ ــُعوهلِل  ــَن الــِعــبــاِد الــمــنــاِف ــي ـــراً ب ـــاِه بــهــا ظ

ــِه ــِم ــْل ــِع ِب ـــاِء  الـــَقـــ�ـــشَ ــــاُم  ــــك اأْح )4)وهلِل  ــُع  ــاِن وم ي�شاُء  مــا  ــٍط  ــْع ُم ــَو  ــْه َف اأاَل 

ِبــنـَـْفــِعــِه عليَك  ــو  ــْرج تَ ـــْن  َم ــنَّ  �ــشَ وا�ِشُعاإذا  االأر�ـــصِ  في  ْزَق  ـــرِّ ال ــاإنَّ  ف ـــَذْرُه  َف

ُه وَهمَّ ــواُه  َه نيا  الدُّ كانَِت  ــْن  وَم الَْمطاِمُع15(  ــتـَـْعــبـَـَدتْــُه  وا�ــشْ الُمنى  �َشبَْتُه 

)1)  الدي�ان: 216 – 217. 

)2)  المرمل: الذي نفد زاُدُه، وخمي�سة: �سامرة من الج�ع. 

)3)  في الدي�ان: »فما يعرف …« .

)4)  في الدي�ان: »… من ي�ساء …« .
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نَْف�َشُه واأْكـــــَرَم  ا�ْشتَْحيا  ــَل  ــَق َع ـــْن  قاِنُعوَم اأنـــَت  ــْل  ــَه َف ا�ْشتَْغنى  ــَع  ــِن َق ـــْن  وَم

يَُكفُُّه راأٌي  َراأيـــاِن  ـــرٍئ  اْم ِلــُكــلِّ  يُــنَــاِزُع17(  وراأٌي  ــاً  ــان ــي اأْح ــيِء  ــ�ــشَّ ال ـــِن  َع

• • •

365
]الّرَمل[ وقال)1): 

ـــى يَــــــْوٌم نـَــَفـــْع ـــتَ ـــَف ــــــاِم ال َطنَْعَخـــْيـــُر اأيَـّ ا�شْ مــا  ــى  ــَق بْ اأَ الخيِر  ــِطــنــاُع  وا�ــشْ

ـــِه ـــروِف ـــع ــــرِء فــــي َم ــــم ـــْعونـَـــِظــــيــــُر ال ـــَف ـــ�ـــشَ ــــــتَّ اإلـــــيـــــِه َف �ــــشــــاِفــــٌع َم

ـــرِّ وال ـــ�ـــشَّ ـــال ـــُر ب ـــخـــي ــــاُل ال ــــن َزَرْعمــــا يُ مـــا  اإالَّ  اِرُع   الــــــــزَّ ــُد  ــشُ ــ� ــْح يَ

ــــداً هـــِر يـــومـــاً واح ــــلُّ الـــدَّ ــَص ُك ــ� ــي ــْعل ـ�ــشَ ـــاَق الــَفــتــى ثُــــمَّ اتَـّ ـــا �ـــش ـــم ُربَّ

بِه ْت  َدرَّ ـــذي  الَّ نــيــا  الــدُّ ــَن  م ُخـــْذ   )5(2( ــْع  ــَط ــَق وانْ منها  بـــاَن  ــا  َعــمَّ ــُل  ــشْ وا�

نــــيــــا َمـــــتَـــــاٌع زائـــــٌل َوَدْعاإنَّـــــمـــــا الــــدُّ ــُه  ــن م وُخـــــْذ  ــه  ــي ف ــْد  ـــ ــشِ ــ� ــتَ ــاْق ف

ــِه ــى ب ــش ــر� ــا تَ ــم ــصِ ب ــا� ــنَّ ــل ـبَــْعواْر�ــــــصَ ل ـــَم الــُمــتَـّ ـــْع ـــِن ـــقَّ َف ـــح ــــِع ال ــــبَ واتْ

الِغنَى الــنَّــا�ــَص  عــِن  ا�ْشطْعَت  مــا  ـــِغ  ]129/ب[وابْ َرْع  �شَ النَّا�ِص  اإلى  اْحتاَج  َفَمِن 

ـــى اأتَ ــــْد  َق ــــْو  لَ اأْن  الـــجـــاِمـــَع  ــــِلــــِغ  ـــا َجـــَمـــْعاأبْ يـــوُمـــُه لَـــــْم يُـــْغـــِن عـــنـــُه م

ــاً ــن ــيِّ بَ ــمــاً  لَــَر�ــشْ لــلــخــيــِر  اإنَّ   )10(3( ــــْع  ــــبَ َط مـــا  عــلــيــِه  اهللُ  ــــَع  ــــبَ َط

ـا�ــَص فــي اأْخـــالِقـــِهـــْم ـــْد بَــَلــْونــا الــنَـّ َفــــراأيْــــنــــاُهــــْم ِلــــــِذي الــــمــــاِل تَـــبَـــْعق

ــــْن اأْطــَمــَعــُهــْم ــْعوَحــبــيــُب الـــنَّـــا�ـــصِ َم ـــ ــَم ــطَّ ــال ــعــاً ب ـــا�ـــصُ جــمــي ـــنَّ ـــا ال ـــم اإنَّ

)1)  الدي�ان: 217 – 219. 

ا فات منها …« . )2)  في الدي�ان: »… َعمَّ

)3)  في الدي�ان: »… من َطَبع«. 
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تَــــْقــــِديــــِرِه عـــلـــى  اهللَ  ـــْع )1)اأْحــــــَمــــــُد  ـــنَ ْزَق فــاأْعــطـــــى وَم َر الــــــرِّ َقـــــدَّ

ــُه ــُدُق ــشْ ــ� ــــــاً تَ ــي َوَرع ــ�ــش ــْف ــْمــُت نَ الــــَوَرْع�ــشُ ذاَك  عـــْن  ــ�ــُص  ــْق ــنَّ ال ــنَــهــاهــا  َف

تَْنَق�شي ال  ِعـــَلـــٌل  َفــِلــنَــْفــ�ــشــي  ولـــهـــا َمـــــْكـــــٌر لـــطـــيـــٌف وُخـــــــَدْع15( 

ـــــَزْل ـــــْم تَ ــــالٌت لَ ــــَف ـــــْعوِلـــنـَــْفـــ�ـــشـــي َغ ـــيِء اأحـــيـــانـــاً َولَ ـــ�ـــشَّ ـــال ـــهـــا ب ول

ـــــَرٌح ـــَن تُـــْعـــطـــى َف ـــــَزْعِولـــنـَــْفـــ�ـــشـــي حـــي ـــٍع وَج ـــْن ــد َم ــن ـــطـــراٌب ع وا�ـــشْ

ـــــــٍن ــــاً مــــن ُمـــْطـــمـــئـــنٍّ اآِم ــــب ــــَج ــــَذى بـــــاألـــــواِن الــــَفــــَزْعَع ــــْغ اإنَّــــمــــا يُ

ـــْم ـــُه ـــَل ـــَف ـــاً لـــلـــنَّـــا�ـــصِ مـــا اأْغ ـــب ـــَج ــْعَع ــَق ــيَ ــا �ــشَ ـــْن ُوُقــــــوِع الـــمـــوِت َعــمَّ م

َمــْرتَــعــاً ــى  ــق ــْل ــنَ لَ اإنَّـــــا  ــاً  عــجــب ــــــــْع20(  ـــِه َوَرتَ ـــي ـــا قـــــْد عــــــاَث ف ـــن ـــلُّ ُك

ــُه ــَع ــيَّ ــشَ ـــِت الَّــــــذي � ـــْي ـــَم ـــا اأخـــــا ال ـــــــْعي ــِه َوَرَج ــي ــل ـــا الـــــتُّـــــْرَب ع ـــثَ ـــَح َف

ــْز ْدَت مـــَن ال ــــــَزوَّ ــا تَ ــري م ــْع ــشِ ــيــَت � ــَلــْعل الــُمــطَّ ِلــــَهــــْوِل  ــــذا  ه ـــا  ي َزاِد 

ــــوَك اإلــــى ــــبُّ ــــِح ]130/اأ[يــــــوَم يُــــْهــــديــــَك ُم َطَجْع  الُم�شْ يِق  و�شِ الَقْبِر  ُظْلمِة 

ــــْمــــتـُـــُهــــُم تـَـــَوهَّ ـــــْد  ق قــــــوٍم  ــد لَــَمــْع )2)ُربَّ  ــــْرٌق ق ــي ذلـــك بَ ُقــْلــُت ف

ريفِه تَ�شْ فــي  ْهـــُر  الـــدَّ وكــــذاَك  ـــى وَفـــَجـــْع25(  ـــنَ ــــ ـــى واأْف ـــنَ ــــ ــا اأَْغ ــم ــالَ ط

• • •

366
]الخفيف[ وقال)3): 

ميُع ال�شَّ حيُح  ال�شَّ ــُر  الــُمــْبــ�ــشِ ــا  ــه ـــُدوُعاأيُّ ـــْخ ـــَوى َم ـــَه ــِو وال ــْه ــلَّ ــال ــــَت ب اأن

ــيــٌر ــبــيــِل بـَـ�ــشِ ــمــى عـــِن الــ�ــشَّ ــْع ــَف يَ ــمــيــُعكــي �ــشَ ــمُّ  ــشِ ــ� ــتَ ــشْ ــ� يَ اأو  ذا  َعــَجــبــاً 

)1)  في الدي�ان: »ِاْحَمِد اهلل« بالأمر. 

)2)  هذا البيت والذي يليه لي�سا في الدي�ان. 

)3)  الدي�ان: 219 – 220. 
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ــا ــَم الْ نــجــمــَع  اأْن  ن�شتطيُع  ــا  ــن لَ نَ�ْشتَطيُعمــا  ال  ــاِت  ــم ــَم ال وَردَّ  َل،   

ــا ــن ــْي ـــراُب اإلَ ـــ�ـــشَّ ــــــُل وال ـــَب االأْك ـــبِّ ُح
(1( ــُع  ــي ــب ــْت ــتَّ وال ــوِر  الــُقــ�ــشُ ــــاُء  ــــنَ وِب

ــْوٍن ــلِّ لَ اِت مــْن ُك ــذَّ ــلَّ ال ــنـُـوُف  و�ــشُ ــُع5(  ــري ــشَ ـــا � ـــن ـــْي ـــٌل اإلَ ـــِب ـــْق ـــا ُم ـــنَ ـــَف وال

الْــبَــْيـــ فــاِخــُر   الــَفــنــا  مــَن  يـَـْنــجــو  يُعلي�َص  الَو�شِ نــيُء  الــدَّ ــْفــَلــُة  الــ�ــشِّ وال  ــِت  ـ

ــاً ــْره ــُم الــمــوَت ُك ــْطــَع ــيَ ـــيٍّ �ــشَ ـــلُّ َح ــُعُك ــي ــِظ ــــوٌم َف ـــَف الـــَمـــمـــاِت ي ـــْل ــــمَّ َخ ثُ

ِلَعي�ٍص ــلــو  نـَـ�ــشْ ــَف  ــي وك ــو  ــُه ــْل نَ )2)كــيــَف  ـــزوُع  ـــْن َم ــٌع  ــرَج ــتَ ــشْ ــ� ُم ـا  ِمــنَـّ ُهــــَو 

ــا ــَم ــــَن  الْ ــَي الــقــلــيــَل ِم ــان ــف ــُع ال ــَم ــْج جـــوُعنَ ـــرُّ ال اإلــيــه  ـــذي  الَـّ ــى  ــش ــ� ــْن ونَ ِل 

لـَـَديْــِه الــُعــيـُـوُن  تَْع�َشى  َمــقــاٍم  في  ــوُع10(  ــشُ ــ� ــِه ُخ ــي ـــَظـــاُم ف ـــِع والـــمـــلـــوُك ال

• • •

367
]الرمل[ وقال)3): 

ــْع ـ�ــشَ ــى ثـُــــمَّ اتَـّ ــت ــف ـــاَق ال ــمـــا �ـــش ]130/ب[ُربَـّ ُطِبْع  النَّْق�ِص  على  نيا  الدُّ واأُخــو 

ـــًــى ــن ُم ُكـــــلِّ  ـــي  ف ـــُع  ـــَم ـــْط يَ َمـــــْن  ــْعاإنَّ  ــِم ــَط ــُص فــيــهــا لَ ــ� ــف ــنَّ ـــُه ال ـــْت ـــَع ـــَم اأْط

ـــى عـــــاِقـــــبـــــٌة مــــحــــمــــودٌة ـــق ـــتُّ ـــل )4)ل يـَــِرْع  كــاَن  ِلــَمــْن  الَمْح�ُص  والتَُّقى 

ـــُه ــي ِعـــْر�ـــشَ ــم ــح ـــرِء يَ ـــم ــــوُع ال ــــنُ ــْعوُق ــِن َق ــــْن  َم اإالَّ  الـــَعـــْيـــِن  الـــَقـــريـــُر  مـــا 

زاَدُه فــيــمــا  ـــمـــرِء  ال ــــُروُر  و�ــــشُ َجــــِزْع5(  ــــمــــرُء    ال نـَــَقـــ�ـــصَ  مـــا  واإذا 

ــٌة ــوف ــش ــ� ــك ـــا لـَـــنَــــا َم ـــي ن ـــدُّ ــــُر ال ــــبَ ــْعِع ــِم ــشَ و� ــيــهــا  ِف َكــــان  َمــــْن  َراأى  َقــــْد 

)1)  في الدي�ان: »… والّتجميع«. 

)2)  في الدي�ان: »… ن�سل� بعي�س …« .

)3)  الدي�ان: 220 – 221. 

)4)  في الدي�ان: »… كان يزع«. 
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ـــَرُعـــُه ـــــداً تَـــ�ـــشْ ـــا غ ـــي ن ـــدُّ ـــــــو ال ــا يـَــْنـــتَـــِفـــْعواأُخ ــه ــي ـــ�ـــصِ ف ـــْي ـــَع ــــاأيِّ ال ــــب َف

َزائــــــــاًل ــــقــــيــــٍم  ُم ُكــــــــلَّ  ُمــْنــقــِطــْعواأرى  ــ�ـــشـــاٍل  اتَـّ ـــــلَّ  ُك واأرى 

ــى ــرِّ   اأُ�ــشً ــشَّ ــ� ــِر   وال ــاُد   الــخــي ــق ــت ـــ�ـــصٍ ُمـــتَّـــِبـــْعواْع ـــْع ـــبَ ــا ِل ــه ــي ــنــا ف بَــْعــ�ــشُ

ــوَدٌة ــشُ ــ� ــْح َم ـــٌة  ـــزروع م اأَُمـــــٌم  ُزِرْع10(  ــِد   ــ�ــشْ ــَح ــْل ــِل َف ــــــْزروٍع   َم ــــلُّ   ُك

ـــــــااًل تَـــــارًة ـــــُر ِرج ْه ـــــدَّ ــِرْعيـــ�ـــشـــرُع ال ــشُ هـــَر � ـــاَرَع الـــدَّ ـــشَ هــكــذا َمـــْن �

ـــا ُجـــِبـــَلـــْت ـــى م ـــَل نـــيـــا َع ــَطــِرْعاإنَّــــمــــا الـــدُّ ــا نَــ�ــشْ ــه ــْي ــَل ـــُن َع ـــْح ِجــيــَفــٌة نَ

ــا ــُذه ــِب ـــ ــْن ــــــْن  يَ ــــرُّ  َم ــــبَ ـــيُّ  ال ـــق ـــتَّ )1)ال الــَخــِدْع  الَخبُّ  ُدونَها  والُمحاِمي 

َراأوا اإْن  ـــاروا  ـــشَ و� ــُص  ــا� ــنَّ ال ــَد  ــشَ ــ� ــِدْعَف ــتَ ــْب ــوا ُم ــالُ يــِن  ق ــي  الــدِّ ــاِلــحــاً  ف �ــشَ

الَّـــذي هـــذا  ــا  ي لــلــمــوِت  ــْه  ــِب ــت ِانْ ــــمــــوِت عــلــيــِه تَـــْقـــتَـــِرْع15(  ــــُل ال ــــَل ِع

ـــــَمـــــْن يـــمـــنَـــُعـــُه ــــا َعـــــــزَّ ِل ]131/اأ[َخـــــــلِّ م ُمــِنــْع  ــزَّ  َع اإذا  يَء  ال�شَّ نــرى  قــْد 

ا�ْشَطْعتَُه ا  َعمَّ ُدنياَك  في  وا�ْشُل  تَ�ْشتَِطْع17(  ـــْم  لَ ــا  م تَكليِف  ـــْن  َع ــــَه  والْ
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368
]الوافر[ وقال)2): 

ـــــــوُع ــــــلِّ حـــــاِدثـــــٍة ُوُق ـــــاِحــِبــهــا ُولـُــــــوُعِلــــَطــــائــــِر ُك نـــيـــا بــ�ــشَ ولـــلـــدُّ

ــا ــالي ــبَ ال داِر  ـــي  ف ــــــــَن  االأْم ــــروُعتُــــريــــُد  ــــْن َحـــــَدٍث يَ وَمـــــْن يـَــْنـــَفـــكُّ ِم

ــزَّى ــَع تَ ـــْن  َم الــمــ�ــشــاِئــَب  يَ�ْشلو  ـــْد  ـــُحـــْزِن الـــَجـــُزوُعوق ــي ال ـــــْزداُد ف ـــْد يَ وق

ــــَي االآجــــــاُل واالأْقـــــــــداُر تَــْجــري ــُروُعِه ــُب الــ�ــشُّ ــَل ــتَ ــْح رِّ تُ ـــــدَّ ـــْدِر ال ـــَق ِب

)1)  الَخّب: الَخّداع. 

)2)  الدي�ان: 222. 

Ehtibal_Book.indb   327 12/9/09   3:26 PM



328

تَْنمي ــالِق  ـــ ــاالأْخ ب االأْعـــــراُق  ِهـــَي  ـــو الـــُفـــروُع5(  ـــْزُك ــوِلــهــا تَ ِبـــَقـــْدِر اأُ�ــشُ

َزْرٍع ــــلَّ  ُك ــُد  تَــْحــ�ــشُ ـــــــاُم  االأيَّ )1)هـــي  ُروُع  الـــــزَّ َزَرَع  َح�شـاِدها  ــوِم  ــيَ ِل

تَْنِمي ــهــواُت   ــ�ــشَّ وال النَّف�ُص  ى  ــوُعت�شهَّ ُخــ�ــشُ �ــشــاِحــِبــهــا  ــِب  ــْل ــَق ِل فلي�َص   

ـــَخـــْطـــٍب ــــوُعومــــا تَـــْنـــَفـــكُّ داِئــــــــرًة ِب ــــنُ ـــــاٌع َم ـــــمَّ ــــكُّ َج ــــَف ــــْن ـــــا يَ وم

ــــِه الــَمــنَـــــايــا ــــرِت ــــْغ ــــثُ ـــًة ِب ـــق ـــلَّ ـــَع )2)ُم الـــَخـــُدوُع  ــــُل  االأَج َجبينِه  ـــوَق  وف

يُ�َشاِمي ُمــْعــتـَـِزمــاً  الــمــرَء  ـــُت  راأي ـــوُع10(  ـــلـــى ِمـــنـــُه تَـــ�ـــشُ ورائــــحــــُة الـــِب

يَْبكي ولي�َص  يَموُت  ِلَمْن  َعِجْبُت  ـــُه ُدُمـــــوُع11(  ـــِجـــفُّ ل ـــْن تَ ـــَم َعـــِجـــْبـــُت ِل

• • •

369
]الكامل[ وقال)3): 

ــِع ــاِف ــنَ ــيِء لــيــ�ــَص ِب ــ�ــشَّ ــال ــى ب ــج ــْرتَ ــا يُ ]131/ب[م الَفاِجِع  ماِن  وللزَّ للُخطوِب  ما 

لَــْيــلــٌة اأو  ـــي  ب ـــــرَّ  َم ـــــوٌم  ي ــــلَّ  ــــَق ــٍب رائـــِعولَ ــْط ــَخ ـــْم يَــْقــَرَعــا َكـــِبـــِدي ِب لَ

ــَهــواِتــِه ــِل فــي �ــشَ ــْق ــَع ــِعَكـــْم ِمـــْن اأ�ــشــيــِر ال َظـــِفـــَر الـــَهـــوى ِمــْنــه ِبــَعــْقــٍل �ــشــاِئ

ــَر الــمــلــوَك ِبــُقــْدرٍة ــَه ـــْن َق ــبــحــاَن َم بـَـدائــِع�ــشُ ذاِت  الــَخــْلــِق  جميَع  ــَعــْت  َو�ــشِ

ــُه اأنَّ تَ�ْشَهُد  لي�َص  الــَحــواِدِث  اأيُّ  اِنِع)4)5(  ال�شَّ باْقِتـداِر  وتَ�ْشَهُد  ْنٌع  �شُ

ــــٍد واِح اأُمٍّ  ـــِن  كـــابْ اإالَّ  الـــنَّـــا�ـــُص  ـــٍب وطــبــائــِعمـــا  ـــذاه لَــــْوال اْخـــِتـــالُف َم

روُع«.  )1)  في الدي�ان: »… ُزِرَع الزُّ

)2)  الثُّْغرة: ُنْقرة النَّحر. 

)3)  الدي�ان: 223 – 224. 

)4)  في الدي�ان: »… وي�سهد باقتدار …« .
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ٌل ُمَحجَّ ــــرُّ  َغ اأَ ــَرى  ــْج ــَم ال فــي  ــحــقُّ  �َشاِطِع)1)وال ـــوٍر  ـــنُ ِب تـُـــُه  ُغــــرَّ تـَــْلـــقـــاَك 

ــُه ــى ِلــيُــْحــِرَز َحــظَّ ــْدع ـــْن يُ ــُر َم ــْي ــا َخ ـــاِوِعم ـــط ــوُن غــيــَر ُم ــك ــي ــــْن ديـــنـــِه ف ِم

ــِه ــائ ــَق ـــِر بَ ـــَغـــْي ـــاِبـــِعمـــا الْمــــــرٍئ َعــْيــ�ــٌص ِب ــــٌد ِبـــَغـــْيـــِر اأ�ـــشَ ــــاذا تُــِحــ�ــصُّ يَ م

وال ــراً  ــِظ ــتَ ــْن ُم ــــاَل  االآم ــُع  ــاِل ــط اأتُ ــِع10(  ــاِل ط ُل  اأوَّ الـــمـــوَت  لَـــَعـــلَّ  ــــدري  تَ

ــِه ــاِن ــف اأك ــي  ف َحـــلَّ  ـــــَك  اأُمِّ ــــُن  ابْ ا�ِشِعواإذا  ال�شَّ المكاِن  فــي  ـــَك  اأمِّ ــُن  اب ــلَّ  َح

ِبَوْقِعها عليَك  َجــَرْت  الُخطوُب  َفــاِجــِعواإذا  اأْو  ــٍع  ُمــَفــجَّ ــَن  ــي ب ـــَك  ـــْت ـــَرَك تَ

تُكْن ــْم  لَ ِلَقْلِبَك  َمثََلْت  ُمنـًى  ــْن  ِم ــْم  ـــِعَك ـــالِم الَّ ـــراِب  ـــشَّ ـــ� ال ــِة  ــِزل ــن ــم ب اإالَّ 

ُروِفِه و�شُ ــرَّدى  ال ِمــَن  باالإلِه  لُــْذ  الوا�ِشِع)2)14(  الــَمــَحــلِّ  فــي  مــنــُه  ــتَــُحــلَّ  َف

• • •

370
]الكامل[ وقال)3): 

اْمــتَــنَــْع اإذا  عليه  ــْحــرو�ــٌص  َم ــيُء  ]132/اأ[الــ�ــشَّ الــَولَــْع  ــَن  ِم َهــواُه  يخلو  ولََقلَّما 

ــنــيــِعــِه ــِر �ــشَ ــخــي ــٌل ب ــشِ ــ� ــتَّ ــْعوالـــمـــرُء ُم ــنَ ِه َحـــتَّـــى يُـــالقـــي مـــا �ــشَ ـــرِّ ـــشَ ـــ� وِب

ِه نَْف�شِ عــن  ــرى  ت َمــْن  يــخــدُع  ــُر  ه ــدَّ ــَدْعوال ــُخ ال اإلـــى  ي�شتريُح  اآَدَم  ابـــَن  اإّن 

ْيَقٌة �شَ ــمــكــاِرِم  ال ــِن  ع ي�شيُق  ــْن  ــَم ُمتَّ�َشْعوِل الــمــكــارم  فــي  ــَح  تـَـَفــ�ــشَّ ــْن  ــَم وِل

�شى الرِّ ــَح  َرِب ُم�َشلٍِّم  بيَن  والنَّا�ُص  الجَزْع5(  َر  َخ�شِ ــْن  َم وبيَن  يُِم�صُّ  ِفيما 

ـــٌل بــِه ــٌل وُمـــوؤْتَـــ�ـــشَ )4)والـــحـــقُّ ُمــوؤتَــ�ــشَ انَْقَطْع  َفَقِد  ِبَميٍِّت  �شمعَت  واإذا 

ل: في اأقدامه بيا�س، ويطلق على الفر�س، وفيه ا�ستعارة.  )1)  الأَغّر: الأبي�س، ُمَحجَّ

)2)  في الدي�ان: »… الردى وطروقه …« .

)3)  الدي�ان: 324 – 325. 

ٌل به«.  )4)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »والحق ُمّت�سل وُمتَّ�سَ
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ـــــــاَد َحـــــاَلوًة ـــــــُربَّ ُمـــــرٍّ َقـــــْد اأَف ــْع )1)ولَ ــِه بَــ�ــشَ ــِت ــبَّ ــَغ ــي َم ــٍو ف ــْل ــــُربَّ ُح ولَ

�َشبيُلُه ــُخــوُف  ــَم ال ــوطــُن  ال ـــَك  ـــاَم تَـــَدْعواأَم ـــِه  وال  ـــي اإل ـْقــَوى  الــتَـّ ِد  ــــَزوَّ ــــتَ َف

ــِه ــاِل ــــْن م ـــُه ِم ـــظَّ ـــُر َح ـــَوفِّ ـــُم ــ�ــَص ال ــي )2)ل ــَلــْع  الــُمــطَّ ـــْوِل  َه زاَد  ــَر  ــَوفِّ ــُم ال اإالَّ 

َطْرَفًة تَْطِرُف  لَ�ْشَت  باأنََّك  اْعَلْم   )10(3( ــْع  ــَج ــْرتَ يُ ال  مــا  ِمــنــَك  ــاَوَت  ــف تَ اإالَّ 

ــصِ َمـــَذلَّـــٍة ــا� ــب ــِع فــي ِل ــمــطــام ـــُد ال ــمــْعَعـــْب الــطَّ ـَدُه  تــعــبَـّ لَـــَمـــْن  الــّذلــيــَل  اإّن 

ـــمـــا ــُر وُربَّ ــي ــث ــك ـــَق ال ـــِح ـــا ُم ـــم ـــُربّ ُجــِمــْعولَ اإذا  القليِل  اإلـــى  القليُل  ــر  ــثُ َك

ِبِدينِه يكوُن  ما  ــَلــُم  اأ�ــشْ والــمــرُء   )13(4( ـــَوَرْع  وال كينِة   بال�شَّ التَّحفُِّظ   عند 

• • •

371
]الب�صيط[ وقال)5): 

ــٌة ــع ــشِ ــوا� ــا َف ــي ن ــدُّ ــَك فــي ال ــوتُ ــي ــــا ب ــُعاأمَّ ــعــَد الــمــوِت يـَـتَّــ�ــشِ ــَت قــبــَرَك ب فــلــْي

نَ�َشٍب مــن  ــاَك  ــفَّ َك َجــَمــَعــْت  مــا  ــَت  ــْي )6) ولَ ِلُع  ُمطَّ اأنَت  اإْن  ما  َهــْوِل  مْن  يُنجيَك 

َعِلُموا وَقْد  نيا  بالدُّ النَّا�ُص  اأيَْفرُح  ُقــَلــُع]132/ب[  ـــا  ـــه اِت ـــذَّ لَ ـــي  ف ـــازَل  ـــمـــن ال اأنَّ 

ــٍة ــزل ــن ــَم ــطــاً فــيــهــا ِب ــِب ــت ــغ ــــْن كـــان ُم ــُعَم ــِج ــتَ ــن ـــوَف ي ـــش ـــواهـــا � فــــاإنَّــــُه ِلـــ�ـــشِ

تخُذلُه �شوَف  ُدنيا  ـِر  نا�شِ ــلُّ  وُك ينقطُع5(  ــوَف  ــش � عليها  َحـــْبـــٍل  ــــلُّ  وُك

غائنُهْم �شَ تَ�ْشلو  ال  النَّا�َص  اأرى  لي  ــُعما  ــِم ــت ــج تَ اهلل  فـــي  ـــُم  ـــُه ـــوبُ ـــل ق وال 

)1)  في الدي�ان: »… في َمغبَّتِه �سنع«. 

)2)  في الدي�ان: »لي�س الم�فِّي … اإل الم�ّفي …« .

)3)  في الدي�ان: »واْعَلْم …« .

)4)  في الدي�ان: »… وال�سكينة وال�رع«. 

)5)  الدي�ان: 225 – 226. 

)6)  النَّ�سب: المال الأ�سيل. 
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ــِه ب ــرُّ  ــشَ ــ� تُ ــاً  ــع ــْم ج ــْم  ــه ل ـــــَت  راأي ــيَــُعاإذا  ــْم �ــشِ ــه ــاأنَ ــش ــو � ــُل ــْب ــْم حــيــن تَ ــه ــاإنّ ف

ــيــا ِلـــواِرِثـــِه ن ــي الــدُّ ــاِل ف ــم ــَع ال ــا جــام تَْنتَفُعي الــمــوِت  قبَل  بالِعْلِم  اأنـــَت  هــْل 

بِه االإلَه  وا�ْشتَْر�ِص  الماَل  ِك  تُْم�شِ ال  ــبَــُع9(  يُّ والــ�ــشِّ ــــرِّ ــُه ال فــــاإنَّ حــ�ــشــْبــَك مــن

• • •

372
]الطويل[ وقال)1): 

لَُم�ْشِرُع فيك  يِب  ال�شَّ ـــَن  َوْه اإنَّ  ــَت تـُـْقــِلــُعاأال  ــاً لــ�ــشْ ــب ــابــى دائ ــــَت تـَـ�ــشَ واأن

ُكلِِّهْم الــنَّــا�ــِص  ــَن  ِم مــا  يــومــاً  ِبُح  ــُع�شتُ�شْ ــوُت الــُقــَوى ُمــتَــَقــطِّ ــتُ ــْب ــَك َم ــُل ــْب وَح

�َشكْنتَُه ــْد  َق لو  الَهْجر  بيُت  َفِللَِّه  ــْرِجــُع3(  يَ لي�ص  ـــرٍئ  اْم ــَع  ــْودي ت ْعـــَت  لـَــَودَّ

• • •

373
]الطويل[ وقال)2): 

ــَزْع ــَج ــَي ال نََفْعَجــِزْعــُت ولــكــْن مــا يَـــُردُّ ل ولــو  الَعويُل  اأْغــنَــى  لو  واأْعــَولْــُت 

اإليكُم لي  هــْل  االأْجــــداِث  �شاِكِني  ــا  َلْعاأي ُمطَّ هــِر  الــدَّ مــدى  منِّي  ُقربكْم  على 

منُكُم ـــُر  ْه ـــدَّ ال ـــَي  ل ــى  ــق اأب ــا  م ــــواهلِل  ]133/اأ[ف َوَدْع  وال  لََعْمري  ُذْخراً  وال  حبيباً 

ــخــيــنــٍة ـــٍن �ــشَ ـــْي ـــَع ـــي ِب ـــك ـــُم اأبْ ـــُك ـــاأيَّ اأَدْعف ـــــْم  ـــــُك واأيَّ اأْرثـــــــي  ـــــُم  ـــــُك واأيَّ

ــَرٍة َكــْث بعَد  َقلَّْلتَني  قــد  ـــُر  َدْه اأيَـــا  وُمْجتََمْع5(  ــ�ــٍص  اأُنْ بعِد  ــْن  ِم واأْوَح�ْشتَني 

• • •

)1)  الدي�ان: 226. 

)2)  الدي�ان: 226. 
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374
]الخفيف[ وقال)1): 

ــِريــُع ـــي �ــشَ ـــنِّ ــــــــاِم َع ـــاُع االأيَّ ـــط ـــِق ــُعانْ ــي ــشِ ــ� يَ ــَص  ــ� ــي ل اهلِل  عـــنـــَد  ـــا  م اإنَّ 

ــــ نْ ـــدُّ ال ـــَدِت   ـــبَّ ـــع ت َمــــْن  اإنَّ  ــاً  ــب ــج �َشميُعع ـــمُّ  ـــشَ اأ� ـــمـــى  اأْع ــٌر  ــي ــ�ــشِ بَ ــا  ــيَ ـ

ـــي ـــاأنِّ ــى وك ـــ ــن ــُم ــال ـــَت ب ـــْل ـــلَّ ـــَع ــُعكــــْم تَ ــري �ــشَ واأنـــــَت  ــى  ــن ــُم ال ذا  يـــا  ـــَك  ب

يـــِن َحــتَّــى ـــَن الـــدِّ ــا ِم ــي ن ــدُّ ــَك ال ــْت ــَع ــَل َخليُعَخ ــــَت  واأن ــيــا  ن الــدُّ تَــْبــغــي  ــْرَت  �ــشِ

يَْكِفيـ ـــصِ  واالأر� ماِء  ال�شَّ وبَــديــُع  ــُع5(  ــي ــِط ــــــَت ُم ــلِّــْم لــــُه واأن ـــــَك  َفــ�ــشَ

الـْـــ ــــــاُر   وَج ــُب  ــي ــخ يَ ال  اهلِل  ــُل  ــائ ــش َمنيُع� ـــصٍ  ـــوؤْ� بُ ]يوِم[  ـــلِّ  ُك ـــْن  ِم ـــَلــِه  

اإلــــيــــِه زاٍد  ــــُر  ــــي َخ اهلِل  ــــُة  ــــاع ـــُعط ـــي َرب ـــوِب  ـــُل ـــُق ـــل ل اهلل  ِحــــْكــــَمــــُة 

ـــــيٌء ــــرٌّ َوِب ــــاُب االإْفـــ�ـــشـــاِد  ُم ــــنَ ــُع )2)وَج ــري ــٌو َم ــْل ـــالِح ُح ــاُب االإ�ـــشْ ــن وَج

ِنــْلـــ اإْن  لـــَك  ــَفــا  �ــشَ ــا  م الــعــيــ�ــُص  ــا  ــم ــــــُعاإنَّ ـــــــَت َوِدي ـــُه واأن ـــتَ ـــْل ــــا ِن ــــَت وم ـ

ـــ نْ الــدُّ ــُة  ــنَ ِزي لنا  ـنَــْت  ُزيِـّ َعــَجــبــاً  ــقــيــُع10(  ـــمـــاٌم نَ ــا �ـــشِ ــه ــِت ــْح ـــــْن تَ ـــيَــا وِم

ـــيٍّ ـــَغ ــعــى ِل ـــُن نَــ�ــشْ ـــح ـــى ون ـــفـــانَ ـــتَ ــــُعنَ َذِري فينا  ـــْوُت  ـــَم وال ــقــى  ــْب نَ ــَف  كــي

النَّا ــى  اإل ا�ْشتطْعَت  مــا  الخيَر  ــنَــِع  ]133/ب[ا�ــشْ تَ�ْشتَطيُع  ــــَدُه  َوْح ـــاهلِل  وب ــِص  �

واإالَّ ــفــيــِع  لــلــ�ــشَّ الــــَوْجــــَه  ـــِط  ـــ�ـــشُ فيُعوابْ ال�شَّ مــنــَك  ِل  بالَف�شْ اأْولــــى  كـــاَن 

ا ِممَّ ــَب  ــَج اأْع يــكــوُن  �ــشــيٍء  اأيُّ  ــُع14(  ــري ـــنـــاُء �ــشَ ـــَف يـَــْلـــَعـــُب الـــنَّـــا�ـــُص وال

• • •

)1)  الدي�ان: 227 – 228. 

ب.  )2)  َوبيء: َوِخيم، وَمريع: ُمخ�سِ
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375
]الكامل[ وقال)1): 

َجــمــيــَعــا االأمـــــــــــوِر  عـــاقـــبـــُة  �َشريَعاهلِل  يــكــوَن  اأْن  َق  ــرُّ ــَف ــتَّ ال ــى  اأْخــ�ــشَ

ـــَرى تَ نــيــا كـــاأنَّـــــــَك ال  اآِمـــــَن الــدُّ )2)يـــا  ِريَعا  �شَ للُخطوِب  ـــٍه  َوْج ــلِّ  ُك فــي 

ــراً ُمــتـَـَحــيِّــراً ــبــْحــَت اأْعــمـــــى ُمــْبــ�ــشِ �َشِميعااأ�ــشْ ـــمَّ  ـــشَ اأ� بـــاِهـــــــَرٍة  �ــشــوِء  فــي 

ــُه ــــِرٌح ل ــــطَّ ـــــَت ُم ــوِت ِذْكــــــٌر اأن ــم ــل َذريــــَعــــال تـــــــراُه  ال  ــــك  ــــاأنَّ ك ـــى  ـــتَّ ح

كاأنَّما منَك  �شاَع  ما  اأرى  ِلــي  ما  ــا5(  ــَع ــي ــشِ ــ� ــيَ ـــداً ِل ـــمِّ ـــع ـــت ـــُه ُم ـــتَ ـــْع ـــيَّ �ـــشَ

الُْمنى َمخايِلها  فــي  ــَك  ل ــْت  َف ــوَّ ــ�ــشَ ــنَّ نـَـِقــيــَعــا )3)وتَ ــُه ــتَ ــْح تَ ـــّراً  ــَن �ـــشِ ــْم ــتَ وَك

التُّقى ذوي  ِجياُد  �َشبََقْت  ــًدى  َم ــى  ـــَن الــَحــيــاِء َربــيــَعــاواإل ــِه م ــي ــَن ف ــْب ـــ ــاأ�ــشَ ف

يـَـُكــْن لَـــْم  اإْن  ــوى  ــَه ال َعـــِن  ــنَــنَّ  ــْفــتَ ولَــيُ
(4( ــا  ــَع ــي ــِل َخ ـــِه  ـــي اإل نــيــا  الــدُّ الأِعــــنَّــــِة 

اْعــتـَـبـَـْر اإِن  ــْد راأيـْـــَت  ــَك ق ــَرٍة ل ــْب ِع بَــديــَعــاَكــْم  راأيـــــَت  بــهــا وكـــم عــجــبــاً  َت  

المَة في   االأُمو تَْلتَم�ُص ال�شَّ اإْن كنَت  وُمــطــيــَعــا10(  ــاً  ــع ــاِم ــش � ـــك  ـــَربِّ ِل ـــُكـــْن  َف ِر 

• • •

376
]مخّلع الب�صيط[ وقال)5): 

ـــا�ـــصٍ ـــي ـــــْن ِق ــــُم م ــــْل ــــِع ـــــا ال ـــــم ]134/اأ[واإنَّ ــاِع  ــَم ــشَ � ــــْن  وِم ِعـــيـــاٍن  ــــْن  وِم

)1)  الدي�ان: 228. 

نيا …« . )2)  في الدي�ان: »اأَفتاأَمن الدُّ

)3)  في الدي�ان: »وكتمن �سّمًا …« وه� اأقعد بالمعنى. 

)4)  في الدي�ان: »ولتفتَننَّ …. لم تكن …« .

)5)  الدي�ان: 229. 
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يَْخفى لــيــ�ــَص  االأْمـــــَر  ــُم  ـــ ــكــاِت وال باليَفاِع)1)2(  ــــاَر  ــــنَّ ال كــالــُمــوِقـــــِد 

• • •

377
]الوافر[ وقال)2): 

ـــا ـــع َوْق لــــــالأيـّـــــاِم  اأنَّ  ـــــَر  ت ــــــــْم  )3)األَ وَجـــْدعـــا  ـــراً  ـــْق َع ــا  ــه ــِع ــَوْق ِل واأنَّ 

تَــــوالَــــْت اإذا  الــــحــــادثــــاِت  ــاواأنَّ  ــْرَع ــشَ ـــَن � ـــَرْع ٍة و�ـــشَ َجـــَذبْـــَن بـــقـــوَّ

ـــْم بـــــاأنَّـــــَك يــــا اأَخــــانــــا ـــعـــَل َطْبعااألـَـــــــْم ت والــنَّــْقــ�ــصِ  الــِبــَلــى  على  ــْعــَت  ُطــِب

ـــالٌت ُمـــوا�ـــشِ مــــاِن  ــــزَّ ال ُخــطــا  )4)واأنَّ  ــعــا  ــْط َق ــْلــَن  َو�ــشَّ ــا  م ِلـــُكـــلِّ  واأنَّ 

ـــّزاً ِع اأَذلَّ  مـــاُن  الـــزَّ انــقــَلــَب  اإذا  ــا5(  ــع ــْم ــــــــاَد َج ًة واأب ـــــــدَّ ـــــَق ِج ـــــَل واأْخ

يَـــْومـــاً ــــــــاَم  االأيَـّ ـــــُع  ـــــداِف تُ ـــَعـــااأراَك  ـــَدْف ــــعــــاً َف ــى َدْف ــن ــُم ــال ـــاً ب ـــْوم ـــيَ َف

ـــتـَــدارا ا�ـــشْ ـــداِن  ـــدي ـــَج ال اإذا  ــــــيَّ  ــداً وَزْرعــــا )5)اأَُخ ــــَك يَــداُهــمــا َحــ�ــشْ اأَرتْ

ِبـــنـــاِطـــَحـــيـــِه ـــــاُن  م ـــــزَّ ال َكــــــرَّ  ــــااإذا  ــــَع ِه َخـــْفـــ�ـــشـــاً وَرْف ـــــَكـــــرِّ ــــــاإنَّ ِل ف

ــٍم ــْه َف ــُن  ــشْ ــ� ُح لـــَك  ــْن  ــُك ي ـــْم  لَ ــا  م )6)اإذا  �َشْمعا  واأ�ـــشـــاأَت  ــًة  ــاب اإج ـــاأَت  اأ�ـــشَ

ٍل ِلَف�شْ ُمتِّ�شعاً  ــَر  ْه ــدَّ ال ول�ْشَت  َذْرعـــا10(  ــاِف  ــش ــ� ــاالإنْ ب ــَت  ــْق ــشِ � ــا  م اإذا 

َحيّاً يَْنَفْعَك  ــْم  ل الــمــرُء  ما  اإذا  ــعــا11(  ــْف ــــــلَّ نَ ـــد مــــاَت كــــاَن اأَق ـــْو ق ـــَل َف

• • •

)1)  اليفاع: ما ارتفع من الأر�س. 

)2)  الدي�ان: 229 – 230. 

)3)  في حا�سية الأ�سل: ن�سخة: »اأَلْم َتَر اأّن لالأقدار …« .

)4)  في الدي�ان: »… ما وا�سلن قطعا«. 

)5)  الجديدان: الليل والنهار. 

)6)  البيت لي�س في الدي�ان، وعجزه ماأخ�ذ من المثل: »اأ�ساء �َسْمعًا فاأ�ساء جابة« انظر مجمع الأمثال: 330/1. 
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378
]المن�صرح[ وقال)1): 

ـــَمـــُع ــي الـــطَّ ن ــزُّ ــِف ــت ــش ــ� ــى يَ ــت ــُعحـــتّـــى م ــشَ ــ� ــتَّ ـــي بـــالـــَكـــفـــاِف ُم ـــصَ ل ـــ� ـــْي األَ

للنَّا ــَة  ــاع ــن ــَق وال ــَر  ــْب ــ�ــشَّ ال ــَل  ــش ــ� اأف ــا  ـــُعـــوام ــــْم َقـــِن ــــه ـــو اأنَّ ــــصِ َجــمــيــعــاً ل �

ـــاَر الأْقـــــ ـــه ـــنَّ ـــيـــَل وال َرتَُعوا]134/ب[واأْخــــــــَدَع الـــلَّ قد  الَغيِّ  في  اأراُهــْم  ــواٍم  ـ

ـــٍة ـــَل ـــاِف ــــُر غ ــــْي ــــَغ ـــــــا الـــمـــنـــايـــا َف ــهــا ُجـــــَرُعاأمَّ ِلـــُكـــلِّ َحـــــيٍّ مــــْن كــاأ�ــشِ

لــُه ــاُة  ــحــي ال ــُفــو  تَــ�ــشْ لــبــيــٍب  اأيُّ   )5(2( ــُع  ــَج ــتَ ــْن وُم لَـــُه  ِوْرٌد  ـــمـــوُت  وال

ــُهــُم ــي يـَــــــوؤُمُّ بــعــ�ــشُ ــش ــ� ــْم ـــُق يَ ــبَـــُعالـــَخـــْل بــعــ�ــشــاً َفــــُهــــْم تــــاِبــــٌع وُمـــتَـّ

ــــًة ــــنَ اآِم اأراِك  ـــي  ل ـــا  م ـــصُ  ـــ� ـــْف نَ ـــا  ـــَزُعي ـــَف ْوعــــاُت وال ــوُن الــــرَّ ــك ــُث ت حــي

ِف َحــا ــرُّ ــي تَــ�ــشَ ــَص ف ــا� ــنَّ ــا َعــــِرَي ال )3)م ـــُع  ـــَق تَ ـــــــوادٍث  َح ِمـــــْن  ــــِهــــُم  الِت

ـــَرُه ـــُط ـــشْ ــــاَن اأ� م ــــزَّ ــد حــلــْبــُت ال ــق ــَلــُع )4)ل ــاُب والــ�ــشَّ فــكــاَن ِفــيــهــنَّ الــ�ــشَّ

ـــَرٌح َف بـــِه  ـــى  اأت ــمــا قـــْد  ِب ِلـــي  ــا  م ــــــَزُع10(  َج ـــــِه  ب ـــــــى  َولَّ مــــا  عـــلـــى  وال 

ـــْت ـــبَ ـــِع لَ ـــْد  ـــق ل نـــيـــا  الـــدُّ َدرُّ  ــواهلِل  ــُع ــنَ ــشَ ــــرى � ــا تُ ــم ــــْوٍم ف ــــَق ــي ِب ــل ــب َق

ــــُم االأِهـــــلَّـــــُة ما ــــه ــــْت ـــُعبـــــــاُدوا وَوفَّ ـــُجـــَم ـــــــــاُم وال كـــــاَن لـَـــُهــــْم واالأيَّ

ـــْم ـــوَرُه ـــبُ ـــْدِخـــلـــوا ُق ـــْم يُ ـــَل ـــــــَروا َف ــوااأثْ ــُع ــَم ـــَن الــــثَّــــروِة الَّـــتـــي َج �ــشــيــئــاً م

ـــهـــْم ــــوا الأنْـــُفـــ�ـــشِ م ــــدَّ ــــــاَن مـــا َق ـــذي َوَدُعـــــوا )5)وك اأْعـــَظـــَم نَــْفــعــاً مــن الَّ

)1)  الدي�ان: 230 – 231. 

)2)  المنتجع: المنزل في طلب الكالأ. 

)3)  في الدي�ان: »ما ُعّد للنا�س …« .

لع: نبات، وقيل: �سجر ُمّر. واأخذ �سدر البيت من المثل: »حلب الدهر  اب: ع�سارة �سجر ُمّر. وال�سَّ )4)  ال�سَّ

اأ�سطره« و�سلف تخريجه.

 .{ )5)  في البيت اقتبا�س من �س�رتي البقرة281، واآل عمران161:{
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اإلى الُقبوِر  في  َمــْن  يـُـنــاَدى  ــداً  َغ  )15(1( ــُع  ــِم ــتَ ــْج نَ عليه  ــاٍب  ــش ــ� ِح َهــــْوِل 

ــبَــْت ــا َكــ�ــشَ ــُص م ــو� ــف ــنُّ ــا َزَرُعـــــواغــــداً تـُــوفَّـــى ال ارعــــوَن م ــُد الــــزَّ ــ�ــشُ ــْح يَ و 

لـَــِعـــبَـــْت ــــْد  ق كـــيـــَف  اهللُ  ـــــاَرَك  ـــــبَ ـــَدُعتَ ـــِب ــِص َهـــذي االأْهــــــواُء وال ــا� ــنَّ ــال ب

َجماَعتَُهْم نيا  الدُّ ُحــبُّ  �َشتََّت  ]135/اأ[18(  �ِشيَُع  ــْم  وُه بُحوا  اأَ�شْ فقد  ِفيها 

• • •

379
]الكامل[ ل ِبَهاء)2):  وقال ِفيما ُو�صِ

جيُعُه �شَ جيَع  ال�شَّ َهــَجــَر  الِبَلى  ــُهعنَد  ـــتَّ َجــِمــيــُع ــُه و�ـــشَ ــُف ــِط ــْل ـــاُه ُم ـــف وَج

ــي ــج ــْرتَ يَ ــــَفــــاِرٍق ال  ُم ُكــــلُّ  ـــــذاَك  يُ�شيُعُهوك ــْوَف  ــشَ ــ� َف يحفُظُه  كـــاَن  ـــْن  َم

يَ�شتوي المقابِر  وفــي  ــاَت  ف ــاَت  م ــْن  ــُهَم ــُع ــي ــُه وَو�ــشِ ــُع ــي ـــراِب َرِف ـــتُّ تَــْحــَت ال

ــٌع ــُع طــاِل ــطــُل ـــوَم يَ ــُر ي ــَت تُــبــ�ــشِ ــْن ــو ك ُطــُلــوُعــُهل ــَك  ــي ــي عــل ــق ــْب يُ يـَــْنـــعـــاَك ال 

ــُه اأَخــفَّ يَليَك  ــْن  َم اأنْــَفــ�ــَص  ــَت  ــراأيْ لَ  )5(3( �شنيعُه  يــكــوُن  مــا  اأح�شَن  ــواَك  ــنَ ب  

ــاً م ــرُّ ــبَ ــــمَّ تَ ــَك ثَ ــن ـــدُّ اأْهـــِلـــَك م ــَحــُه وتـُـطــيــُعــُهواأ�ـــشَ ــ�ــشْ ــُل نُ ــَت تــقــبَ ــْن ـــْن ك َم

َريـْــَطـــٌة ـــَك  ـــراِث تُ ِمـــْن  زاِدَك  ـــــلُّ  ــريــُعــُهواأَج ــْيــِرَك لــلــَحــبــيــِب �ــشَ ـــرُّ �ــشَ ـــشَ واأ�

�شاِدقاً ــَدَك  ــْع بَ يبكيَك  َمـــْن  كـــاَن  ُدمـــوُعـــُهاإْن  تـَــِجـــفَّ  َفـــَلـــْن  ـــول   ـــُق يَ فيما 

ــِه ــمِّ َه اأكـــبـــَر  اإنَّ  َكــــالَّ  ــاَت  ــه ــْي َه  )9(4( ويَــبــيــُعــُه  يَــ�ــشــيــُدُه  ــَت  ــْع ــَم َج ِفيما 

• • •

)1)  في الدي�ان: »… عليه ُيجتمع«. 

)2)  الدي�ان: 232 – 233. 

)3)  في الدي�ان: »… من يليك اأكّفه …« .

)4)  في الدي�ان: »… اأكثر هّمه …« .
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380
]الخفيف[ وقال)1): 

ــاَعــْه ُة الــِحــْر�ــصِ مــا َعــِلــْمــَت َو�ــشَ ــدَّ ــشِ ــــْه� ــــراَع ــــشَ ــــــٌة و� ــــــاَق وَعـــــنـــــاٌء وَف

ــُة فــي الْــيَــاأ ــح ــري ــُم ـــُة الْ اح ـــرَّ القناَعْهاإنَّـــمـــا ال في  والِغنَى  النَّا�ِص  ــَن  ِم �ــصِ   

الْـــَمـــْو ـــُه  ـــبُّ ِغ ـــع  ـــْرتَ َم دار  فـــي  ــُن  ــح )2)ن اعــــْه  ــــدَّ َخ ـــٍة  اع ـــرَّ ـــشَ � وداٍر  ُت 

ـــ ــْح ــا تَ ــه ــاتُ ــاع ــش نــيــا و� ]135/ب[مـــا بـــقـــاُء الــدُّ ــاَعــْه  الــَفــجَّ بــالــحــوادِث  ـــِفــُزَهــا 

اأْن عــلــى  ــاُر  ــه ــنَّ وال ــيــُل  ــّل ال ــــَزَم  َع َجـــَمـــاَعـــْه5(  ُكـــــلِّ  ـــَق  ـــري ـــْف تَ يَـــَمـــالَّ  ال 

َولْـــ بما  ِبُم�ْشتَقيٍل  ـــيٌّ  َح لي�َص  ــَد �ــشــاَعــْه6(  ــع ــٌة ب ــاَع ــش ـــِه ِمــنــُه � ـــَلــْت ب

• • •

381
]الكامل[ وقال)3): 

ــُه ــُع ــط ــْق يَ الـــمـــوُت  اإالَّ  َعـــْيـــ�ـــصَ  ــُهال  ــُع ــن ــْم يَ ــــْوِت  ــــَم ال دوَن  ـــيَء  ـــشَ � ال 

ــِه ــِت ــل ــْف ـــواِت َغ ـــه ـــشَ ـــي � ــــرُء ف ــــم ـــُهوال ـــُع ـــرَف ـــُه وي ـــ�ـــشُ ـــْخـــِف ـــــُر يَ ْه ـــــدَّ وال

ــبُــُه ــْيــِب يَــْخــ�ــشِ ـــــٍع لــلــ�ــشَّ ـــــداِف ــُهوُم ــُع ــْدف ـــمـــوِت يَ ــَو ال ــح ــْيــُب ن والــ�ــشَّ

ـــٌق ـــــلُّ َجـــــديـــــِدِه َخـــَل ـــــُهوالـــعـــيـــ�ـــصُ ُك ـــــُع ــــصٌ يُـــــَرقِّ ــــ� ــــْي ــــــُه َع ُكــــــــلٌّ ل

َفــَلــْم ــوُب  ــُط ــُخ ال َجــــَرِت  ولـَـَقــلَّــمــا  ـــــُه 5(  ُع ـــــَروِّ ــــٍب تُ ــــْل تَـــْخـــُطـــْر عــلــى َق

ـــُه ـــَدُق ـــرِء اأ�ـــشْ ـــم ــــــْوِل ال ـــُر َق ـــْي ـــَخ ـــُهولَ ـــُع ـــَف ولَـــَخـــْيـــُر ِفــــْعــــِل الــــمــــرِء اأنْ

)1)  الدي�ان: 233 – 234. 

)2)  في الدي�ان: »… ودار �سراعة …« .وِغبُّ ال�ّسيء: عاقبته. 

)3)  الدي�ان: 234. 
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ـــــٍد اأَح عــلــى  يُــبــقــي  ال  ــــوُت  ــــم ـــَرُعـــُهوال ــــلِّ َجــــْنــــٍب مـــنـــُه َمـــ�ـــشْ ــــُك وِل

ــــْن َعـــَمـــٍل ـــرِء م ـــم ـــْل ـــا ِل ـــــُهوجـــمـــيـــُع م ـــــْزَرُع ـــُدُه ويَ ـــشُ ـــ� ـــْح فــالــمـــــرُء يَ

ــــ اأنْ ــَن  ــقَّ ــيَ تَ ــ�ــصٍ  ــْي َع ـــذي  ِل ــاً  ــب ــَج َع ــُه9(  ــُع ــَف ــْن ــــقٌّ كــيــَف يَ ـــوَت َح ـــم ــــَن  ال ـ

• • •

382
]الكامل[ وقال)1): 

ــْه ــَع ــْولَ ــِع ُم ــنَّ ــَم ــُم ــيء ال ــْفــ�ــُص بــالــ�ــشَّ ــنَّ ــْهال َع ــرِّ ــَف ــتَ ــولُــهــا ُم �ــشُ ـــاُت اأُ ـــحـــاِدث وال

ــيِء الــبــعــيــِد ُمــِريــدٌة ــُص لــلــ�ــشَّ ــ� ــْف ــنَّ ]131/اأ[وال يَِّعْه  ُم�شَ اإليه  ــُربَــْت  َق ما  وِلــُكــلِّ 

ٍف ــرِّ ــٍر ُمــتـَـ�ــشَ ــاِط ــَخ َعْهَمـــْن عــا�ــَص عــا�ــَص ِب وال�شَّ ــــْوراً  َط يِق  ال�شِّ فــي  ــٍل  ُمــتُــنَــقِّ

ــْبــِرِه �ــشَ عزيمِة  ــْن  ع ُعُف  يَ�شْ ــرُء  ــم ــَعــْهوال ــُه بـــِه �ــشَ ــن ــيٍء وع ــش ــن � ــيــُق ع ِفــِيــ�ــشِ

حاِلِه ِف  ت�شرُّ في  يَْغَلُط  والــمــرُء  ــْه5(  َع ــدَّ ال ــاَء على  ــنَ ــَع ال ــاَر  ــت اْخ ــمــا  ــُربَّ ولَ

ـــو ِبــهــا ـــْرج الَمْنَفَعْهُكــــلٌّ يُــــحــــاوُل ِحــيــلــًة يَ واْجــتــالَب  ِة  ــرَّ الــَمــ�ــشَ َدْفـــَع 

ـــــُه ِرْزُق اإالَّ  ــِه  ــي ــاأت ي ال  ـــمـــرُء  وال ــي َدَعــــْه7(  ــُه ف ــن ــَك م ــي ــاأت ــْع بــمــا ي ـــ ــنَ ــاْق ف

• • •

383
]الب�صيط[ وقال)2): 

ــَخــِدَعــْه ــْن ُم بـــاالآمـــاِل  َك  نف�شِ ـــاُل  بَ ُمْنتَِفَعْهمــا  بــالــَوْعـــــِظ  تُـــرى  ال  لـَـهــا  ـــا  وَم

�َشبٌَب لُه  حى  اأ�شْ ِبَمْن  �َشِمْعَت  اأَما  �َشِمَعْه2(  ـــٍد  واح ِبـــَحـــْرٍف  ــجــاِة  ــنَّ ال اإلـــى 

• • •

)1)  الدي�ان: 234 – 235. 

)2)  الدي�ان: 235. 
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باب الَفاء

384
]الكامل[ قال)1): 

لَـــْيـــَلـــٍة ـــــــــُة  اأيَّ ـــــَك  ـــــي اأب َدرُّ  الَمْوِقِف)2)هلِل  بيوِم  بيَحتَها  �شَ ْت  َمَخ�شَ

نَْف�ُشها ــهــا  ــْت ــَم َوهَّ ــنــاً  ــْي َع اأنَّ  ــو  ل تَْطِرِف)3)2(  ــْم  لَ تـَـَمــثُّــاًل  الِح�َشاِب  ــوَم  ي

• • •

385
]الب�صيط[ وقال)4): 

َكَلِفي َفــَمــا  مــوٍت  مــن  بُــدَّ  ال  كــاَن  الُكَلِفاإْن  اإلـــى  ــو  ــْدُع يَ بما  َعــنَــائــي  وَمـــا 

قناعِتِه ــن  م اأْغــنــى  لــلــمــرِء  ــيَء  ــش � ــِرِفال  الــطَّ الُمْلتَِهي  ِلــَعــْيــِن  ــالَء  ــِت اْم وال 

َهًوى عليه  ياأَمْن  لـَـْم  َد  الَق�شْ ــاَرَق  ف َرِف]131/ب[َمــْن  وال�شَّ والُعدواِن  البَْغِي  اإلى  يدعو 

ــٍد َر�ــشَ اإلــى  يدعو  الفتى  راأِي  ُكــلُّ  ــِفمــا  ــِق َف ــٌل  ــِك ــ�ــشْ ُم راأٌي  لـــَك  ـــدا  بَ اإذا 

َفْت َع�شَ وال  ِريٌح  �َشَكنَْت  ما  اأَُخــيَّ   )5 ــِف  ــَل ــتَّ وال بــالــنُّــْقــ�ــشــاِن  ِلــــتـُـــوؤِذَن  اإالَّ   

بَِطراً يـَــَزْل  ــْم  لَ ــْن  ِمــمَّ الَحْيَن  اأقـــرَب  �َشَرِف)5)ما  على  تُوِفي  نف�ُشُه  ــَزْل  تَ ولــْم 

َجــَدٍث في  ال�ّشاأِن  َعظيِم  َعزيٍز  ِمــْن  ُمْلتَِحِف)6)كْم  ـــصِ  االأر� ــراِب  ــتُ ِب ٍل  ــدَّ ــَج ُم

ـــْم ـــُدُه ـــَه اأْع ــُت  ــن ك ـــوٍر  ـــبُ ُق ـــــُل  اأْه ــَرِفهلِل  ــُغ ــاِت وال خــامــيَّ اأهـــَل الــِقــبــاِب الــرُّ

)1)  الدي�ان: 238. 

)2)  في الدي�ان: »… لي�م الم�قف«. 

)3)  في الدي�ان: »… ممّثاًل …« .

)4)  الدي�ان: 238 – 239. 

)5)  الَحْين: الم�ت. 

)6)  ُمَجّدل: �سريع. 

Ehtibal_Book.indb   341 12/9/09   3:26 PM



342

ــهــا ــِت ــنَ ــا وِزي ــي ن ــدُّ ــال َف ب ــرَّ ــا َمـــْن تَــ�ــشَ �َشَرِفي ِمْن  الرَّحمِن  ِبتُقى  الفتى  َح�ْشُب 

بينهما التَّ�شويِر  في  رُّ  وال�شَّ والخيُر  ــِف10(  ــِل ــوؤتَ ــُر ُم ــْي ــــْوٌن َغ را لــَك بَ ــوِّ لــْو �ــشُ

وال ا�ْشتطْعَت  ما  الُم�شفَّى  اآِخ  ـــيَّ  )1)اأَُخ النَِّطِف  االأِخ  ــوؤاخــاَة  ُم تَ�شتْعِذبَنَّ 

ــَرفــاً ــرُء مــن اأْطـــرافـــِه َط ــم ـــَرِفمــا يُــْحــِرُز ال َط ـــْن  ِم الــنُّــقــ�ــشــاُن  نــُه  تَــَخــوَّ اإالَّ 

بِه اْعت�شْمَت  اأنـــَت  اإْن  يكفيَك  ِرِفواهللُ  يَْن�شَ وَء  ال�شُّ عنُه  اهلل  ي�شِرِف  ــْن  َم

لَُه �َشريَك  ال  �ُشْكراً  هلل  الحمُد  واللََّطِف14(  اللِّين  ِبــِمــْثــِل  �ــشــيٌء  ِنــيــَل  مــا 

• • •

386
]الطويل[ وقال)2): 

ــِف ــلِّ ــَك ــتَ ــُم ــى حـــاَجـــُة ال ــ�ــشَّ ــَق ــتَ ُم�ْشِرِفمــتــى تَ النَّْف�ِص  ُمــْتــَرِف  من  �شيَّما  وال 

ــْد اأِج َفَلْم  َوْجــٍه  ــلِّ  ُك في  الِغنى  ِف)3)طلْبُت  التََّع�شُّ �شبيَل  اإالَّ  الِغنَى  �شبيَل 

ــُه ــالُ ــن تَ بــ�ــشــيٍء  تــر�ــشــى  ال  ــَت  كــن التَّكلُِّف)4)]137/اأ[اإذا  َجمَّ  فاَت  ما  على  وكنَت 

ــاِرٍج ــَخ ِب الَعري�ِص  ــَغــمِّ  ال ــَن  ِم )5)َفَل�ْشَت  ِبُم�ْشتَِف  ويِل  الطَّ الَغْيِظ  مَن  ول�ْشَت 

زاً ــزِّ ــَع ــتَ ُم ُمْعَجباً  ِبنَْف�شي  ـــي  اأران  )5(6( ِبُم�ْشِرِف  ل�ْشُت  االآفــاِت  على  كاأنِّي 

الــُقــَوى ــِن  ــَواِه ال البَائ�ِص  لـَـَعــْيــُن  ـــي  ِفواإنِّ الُمتَطرِّ البَائ�ِص  عيِف  ال�شَّ ــُن  ــْي وَع

ِبــَجــْهــِدِه منَك  ـــْرَع  يَ لــم  اْمـــروؤٌ  ِفولي�َص  ِبُمْن�شِ مــنــُه  تَــرعــاُه  ـــذي  الَّ جميَع 

)1)  النَّطُف: المّتهم بريبة. 

)2)  الدي�ان: 240. 

)3)  في الدي�ان: »… �سبيل الّتعّفف«. 

)4)  في الدي�ان: »… جّم التلّهف«. 

)5)  في الدي�ان: »… من الهّم العري�س …« .

)6)  في الدي�ان: »… معجبًا متغّرراً …« .
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ــذي الَّ ِمــَن  اليَ�شيَر  ــى  ــَف اأْك مــا  نَكتفي)1)َخليليَّ  ــفَّ  َع ِبما  ُكــنَّــا  اإْن  ــحــاوُل  نُ

الَعْبَد الَحري�َص على النَّدى اأْكَرَم  وما  الُمتََعفِِّف9(  ابِر  ال�شَّ نـَـْفــ�ــَص  ـــَرَف  واأ�ـــشْ

• • •

387
]الب�صيط[ وقال)2): 

كـــاِف ـــــــُه  ُدونَ ـــي  ل َفـــمـــا  كـــــاٍف  واإ�ْشرافياهللُ  ي  نَْف�شِ على  اْعِتدائي  على 

َغــِرقــوا وَقـــْد  نيا  بالدُّ الــنَّــا�ــُص  َف  ــرَّ ـــاِفتَــ�ــشَ ِفــيــهــا َفـــُكـــلٌّ عــلــى اأْمـــواِجـــهـــا َط

احِبها �شَ َقــْلــُب  ِلــــداٍر  الــعــبــيــُد  واإيــجــاِفُهـــُم  ـــْوٍف  َخ على  منها  عــا�ــَص  مــا 

�َشَرٍف ِمْن  الرَّحمَن  يَتَّقي  الفتى  ــراِف )3)َح�ْشُب  ــشْ ــاأ� ــا ب ــي ــا ُدن ــُدِك ي ــي ــب ومــا َع

اأثَــٍر ِمــْن  ِفيِك  راأيْنا  قْد  َكــْم  داُر  يا  ــمــلــوَك اإلــيــنــا داِر�ـــــصٍ َعـــاِف5(  ــى ال ــَع ــْن يَ

وَخلََّفني ــالفــي  بــاأ�ــشْ مـــاُن  الـــزَّ ــالفــياأْودى  ــاً بــاأ�ــشْ ــوم و�ــشــوَف يُــْلــِحــُقــنــي ي

ــا ــن ــِع ــَم ــاأْج ـــا ب ـــن ـــْي ـــواَف ــــْد تَ ـــا ق ـــن افيكـــاأنَّ ال�شَّ َمـــْدَرج  عليه  َظــْهــٍر  ــْطــِن  بَ فــي 

ــٌة ــِرب ــْج ـــــيَّ ِعـــْنـــدي ِمـــَن االأيَّــــــاِم تَ ]137/ب[اأَُخ �َشاِف  ــاِرٌع  ب وِعــْلــٌم  ــنُّ  اأُظ ِفيما 

لَُهُم رحــمــًة  اإالَّ  الــنَّــا�ــِص  فــي  تـَـْمــ�ــِص  بـــاإنْـــ�ـــشـــاِفال  اإالَّ  ـــُم  ـــُه ـــْل ـــعـــاِم تُ وال 

ِمُرُه ُكلِّ ِحْقٍد اأنَت ُم�شْ ُقَوى  واْقَطْع  َهــاِف10(  ــا  ــَف َه اإْن  اأْو  َزلَّــــٍة  ذو  َزلَّ  اإْن 

لـَـُه ــالَح  �ــشَ ال  ــا  َعــمَّ َك  بنَْف�شِ ـــرٍّ واإلْـــطـــاِفواْرَغــــْب  ــن ِب ــَص م ــا� ــنَّ ـــِع ال واأَو�ـــشِ

�ــشــاِلــَحــًة اأْوالَك  اأَحــــٌد  يَــُكــْن  ــعــاِفواإْن  ــاأ�ــشْ ــا اأْولـــــى ب َفــَكــاِفــِه فـــوَق م

ــِه ــاءِت ــش اإ� عـــْن  ُم�شيئاً  ــْف  ــَكــ�ــشِّ تُ الجاِفيوال  القاِطِع  اأخــيــَك  ِحــبــاَل  ــْل  و�ــشِ

)1)  في الدي�ان: »… بما َكّف نكتفي«. 

)2)  الدي�ان: 241. 

)3)  في الدي�ان: »… بتقى الرحمن …« .
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ــالَمــتَــهــا ــا �ــشَ ــي ن ــدُّ ــقَّ ِمــــَن ال ــِح ــتَ ــشْ ــ� ــتَ واِفَف ـــــٍر  واف ـــْر�ـــصٍ  ـــِع ِب ــتَــِقــلَّ  وتَــ�ــشْ

َمْنَفَعٍة تدبيِر  في  ْغَل  ال�شُّ اأْح�شَن  ما   )15(1( واإْرجــاِف  َخْو�ٍص  َذوو  الَفراِغ  اأْهــُل 

• • •

388
]مجزوء الوافر[ وقال)2): 

ـــوا ـــُف ـــَل ـــشَ � ـــــــــــى  االأُلَ اأيْــــــــــَن  )3)اأال  ـــوا  ـــُف ـــَل �ـــشَ ــــــــى  االأُلَ ــــــَن  اأي اأال 

ـــوا ـــُف ـــَل ـــشَ � ـــــــــــى  االأُلَ اأيـــــــــَن  ـــوِت واْخــــتـُـــِطــــُفــــوااأال  ـــم ـــل ــــــــوا ل ُدُع

تُــــَحــــٌف ال  حــــيــــَن  ـــــُفَفــــــــواَفــــــــوا  ـــــَط لُ وال  ُطــــــــــــــَرٌف  وال 

ـــــٌر ـــــَف ــــــــصُّ عــــلــــيــــهــــُم ُح ــــــــَر� ــــُفتُ ــــَخــــ�ــــشِ ــــْن ـــــــــمَّ تَ وتُــــبــــنــــى ثُ

ُفـــُر�ـــصٌ تُـــْرِبـــهـــا  ِمـــــْن  ـــْم  ـــه ل  )5(4( لـُـــُحــــُف  ـــهـــا  ـــرا�ـــشِ َر�ـــشْ وِمــــــْن 

ـــُب الـــــْر ـــب ـــش ـــُم � ـــه ـــن ـــــَع م ــــواتـَــــَقـــــطَّ ــــُف ـــوا وُج ـــع ـــيِّ ــــ ـــشُ ـــ� ـــــــــاِء َف َرج

ــــى ــــْوتَ ــــَم ــــَكــــِر ال ـــــرُّ ِبــــَعــــ�ــــشْ ـــــُم ]138/اأ[تَ ـــُف  ـــِج يَ ال  ـــُه  ـــْن ِم ـــَك  ـــبُ وقـــْل

ـــــــْد ــــعــــيــــَك وَق ــــيِّ ــــ�ــــشَ )5)كــــــــــاأنَّ ُم ـــوا  ـــرُف ـــ�ـــش ثَــــمَّ وانْ ِبــــَك  ــــــوا  َرَم

ــــيــــا ُدن يـــــا  َرَداِك  ـــــــوُن  ـــــــنُ ـــــُفُف ـــــــوَق مـــــا اأ�ـــــشِ لـَــــَعـــــْمـــــري ف

ـــ ــْل ــظُّ ال ــِك  ــي ف اُر  ــــــدَّ ال ـــِت  ـــاأن ف ــــَرُف10(  ـــــــْدواُن والــــ�ــــشَّ ـــــــُع ــــــُم  وال ـ

ــــ ـــْغ ـــبَ اُر فــــيــــِك ال ــــــــــدَّ ـــــــــِت ال )6)واأن ـــنَـــُف  والـــ�ـــشَّ والـــبَـــْغـــ�ـــشـــاُء  ـــــُي 

)1)  الإْرجاف: الخ��س في الأخبار ال�ّسّيئة وذكر الفتن. 

)2)  الدي�ان: 242 – 243. 

)3)  البيت لي�س في الدي�ان. 

را�س: ما َدقَّ من الح�سى.  �سْ )4)  الرَّ

)5)  في الدي�ان: »كاأن م�سّيعيك …« .

ر.  )6)  ال�ّسنف: الُبْغ�س والتنكُّ
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ــــ ـــْم ـــَه ـــِك الْ ـــي اُر ف ــــــــِت الـــــــــدَّ ــــــُفواأن ـــــــُم واالأْحـــــــــــــــزاُن واالأ�ــــــشَ

ــــِك  الـــَغـــْد ــــي اُر ف ــــــــــدَّ )1)واأنـــــــــِت ال والــــُكــــَلــــُف  ـْنــغــيــ�ــصُ  والــتَـّ ُر 

ـــرٌب ـــَط ـــشْ ـــ� ــــُل ُم ــــْب ــــَح ــــِك ال ــــي ـــُفوف ـــشِ ـــ� ـــَك ـــْن ـــــاُل ُم وفـــــيـــــِك الـــــب

ـــ ــْي ــَح ال ــِك  ــي ــن ــاِك ــشَ ــ� ِل وفـــيـــِك  ـــــُف15(  ـــــَل ـــــتَّ ـــــــــــــــاُت وال ـــــــُن واالآف ـ

ُدَوٌل ــــهــــُم  ــــي ف ــــــِك  ــــــُك ــــــْل ــــُفوُم ــــِل ــــتَ ــــْخ ــــــــــــــــداُر تَ بــــهــــا االأْق

ــــهــــم ُكــــــــــَرٌة ــــنَ ــــي ـــــــَك ب ــــــــى ثـُـــــــــمَّ تـُــــْلـــــتَـــــَقـــــُفكــــــــاأنَـّ ــــــــراَم تُ

يُــــْنــــِظــــْر ال  االأيَّــــــــــــــــاَم  ـــــــرى  )2)ن تَــــِقــــُف  ال  ـــاعـــاِت   والـــ�ـــشَّ َن 

االأْر ــــــــــــِل   الأْه ـــقـــى  ـــب ي ـــــــــْن  ـــــَرُفولَ �ـــــشَ وال  ِعـــــــــزٌّ  ال  ـــــــصِ  �

ـــال ـــَف ـــَغ ال ـــــــــُم   دائ وُكــــــــلٌّ  ـــُف20(  ـــَط ـــتَ ـــْخ تُ ـــــصُ  ـــــا� ـــــف واالأنْ ِت  

ــــو ُم اإالَّ  الــــــنَّــــــا�ــــــصِ  ــــِرُفواأيُّ  ــــتَ ــــْع ِقــــــــٌن  بــــالــــمـــــــــوِت   ُم

ــــٌه ــــِب ــــتَ ــــشْ ــــ� ُم اهلِل  ]138/ب[وَخــــــــْلــــــــُق  ــُف  ــِل ــتَ ــْخ ُم ــِص  ــا� ــنَّ ال ــُي  ــْع ــشَ و�

ـــــٍة ـــــيَ ـــــاِق ـــــبَ ـــــا ِب ـــــي ن ـــــدُّ )3)وَمـــــــــا ال ـــُف  ـــ�ـــشَ ـــتَ ـــْن تُ ثُـــــمَّ  ـــتُـــْنـــَزُح  �ـــشَ

ــا ــن لَ َذاَك  اهلِل  ــــــــــْوُل  وَق ــــــِه ُخــــُلــــُف24(  ــــــْوِل ــــــَق ــــصَ ِل ــــ� ــــي ول

• • •

389
]الطويل[ وقال)4): 

ــاِرُف ع اأنــَت  اأْم  الــمــوِت  ِلهذا  ــُفاأتَْبكي  ــاِل ــت ــَم ــا ال ــه ــي ــى وِف ــَق ــْب ِبـــَمـــْنـــِزلـَــٍة تَ

م على م�سّقة وُع�ْسرة.  )1)  الُكَلف: التَّج�سُّ

)2)  في الدي�ان: »ترى …« .

ف: ُت�ْسَكُب.  )3)  ُتنزح: ُتْبَعد، وُتْنَت�سَ

)4)  الدي�ان: 243 – 244. 
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والثَّرى اللَّْحِد  في  ُغيِّْبَت  ــْد  َق واِلُفكــاأنَّــَك  ال�شَّ ــُروُن  ــُق ال ــى  الَق َكَما  َفتَْلقى 

ْت اأْفنى الُقروَن الَّتي َم�شَ ــَق اآِلـــُفاأَرى الموَت قد  ــْب ـــْم يَ ــَق ذو اإلْــــٍف ولَ ــْب ــْم يَ ــَل َف

�شاَعًة النَّا�ِص  في  يـَـْغــَن  ــْم  لَ الفتى  ــاأنَّ  الــلَّــفــائــُفك عــلــيــِه  ــاً  ــوم ي ــْت  ــبَ ُعــ�ــشِ اإذا 

يـَـْنــُدبــونـَـُه ــبـَـٌة  ُعــ�ــشْ عليِه  ــْت  ــاَم وق ــُف5(  ــاِت ــكــي واآَخــــــُر ه ــْب ــٌر يَ ــب ــْع ــتَ ــ�ــشْ ــُم َف

ــُه ــولُ ــُل ـــٍه ُح ـــِري ــي لـَــْحـــٍد َك ــــــوِدَر ف ــقــاِئــُفوُغ ــٍن عــلــيــِه الــ�ــشَّ ــْب ـــْن ِل ــُد ِم ــَق ــْع وتُ

والثَّرى اللَّْحِد  �شاحِب  عن  الَغنَا  )1)لََقلَّ  واِرُف  ـــذَّ ال الُعيوُن  فيِه  ـــْت  َذَرَف بما 

ــاَر اآِمــٌن ــنَّ الــَقــلــِب طائُفوَمــا َمــْن يــخــاُف الــبَــْعــَث وال ــُع  ــوَج ُم ــٌن  َحــزي ولــكــْن 

َقْلبَُه ــــَع  اأْوَج ــمــوِت  ال ِذْكـــُر  َعـــنَّ  ــُفاإذا  ــواِل ــشَ ـــــوٌب � ـــَج اأْحــــزانــــاً ُذن ـــيَّ وَه

باِلغاً لي�َص  اأْن  نِّ  الظَّ غيَر  واأْعــَلــُم  ُف10(  وا�شِ النَّا�ِص  ِمــَن  يَْلقى  ما  اأَعاجيَب 

• • •

)1)  في الدي�ان: »لقّل الِغَنى …«، والَغنا: الَغناء، وه� الّنفع. 
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باب القــاف

390
]الطويل[ وقال)1): 

الَخْلَقا يَ�شتعر�ُص  الموَت  هذا  تـَـَر  ــْم  تَْبقى]139/اأ[األَ اأْن  َفتَْطَمَع  يَْبَقى  اأَحــداً  ترى 

ــٌة ــمــوِت ُخــطَّ ــلِّ اْمـــرٍئ َحـــيٍّ ِمـــَن ال ــُك ــاِل ْزَق ــرِّ ال ي�شتكِمُل  حيَن  اإليها  يُر  يَ�شِ

ــاِخــ�ــٌص ــا َفـــاإنَّـــك �ــشَ ــي ن ــدُّ ْد مـــَن ال ـــــَزوَّ ـْدَقاتَ ال�شِّ َمِطيَّتََك  واْجَعْل  الُمْنتَهى  اإلى 

على َوُجــْد  الَكفاَف  نيا  الدُّ مَن  ْك  الُخْرَقاواأْم�شِ واْجتِنِب  فِق  بالرِّ وُخــْذ  اأِخيَك 

ُه َحظَّ ــَرُم  ــْح يُ الــمــرَء  ـــُت  راأي فــاإنِّــي  ْفقا5(  الرِّ ـــِرَم  ُح اإذا  نــيــا  والــدُّ ــِن  ي ــدِّ ال ــَن  ِم

ـــِه ـــِل الأَِه اإالَّ   ــحــمــَد  ال ــنَّ  ــَل ــَع ــْج تَ الُوثْقىوال  بالُعـْروِة  االإْمــ�ــشــاَك  تـَــَدِع  وال 

ِلِه ِبَف�شْ ــي  يُــوا�ــشِ ال  فــيــَمــْن  ــَر  ــْي َخ َطْلَقاوال  ــُه  ــُه َوْج ــرى  يُ ال  ِفيَمْن  خيَر  وال 

ٍر ِبُمَق�شِّ ِلِه  َف�شْ في  الَفتى  ولي�َص  الَحقَّا8(  ــَع  ــبَ واتَّ ْحــمــَن  الــرَّ اتَّــقــى  مــا  اإذا 

• • •

391
]المن�صرح[ وقال)2): 

ــوُب ِبــِهــْم ــُط ــُخ ــا�ــَص وال ــنَّ َعنَِق)3)مــا اأْغـــَفـــَل ال وفــــي  ًة  ــــــرَّ َم َخـــبَـــٍب  ـــي  ف

ــٌر ــبَ ــتَ ــْع ُم الـــُمـــُلـــوِك  ـــاِء  ـــن َف ـــي  وف ـــَوِق2(  ــى الـــ�ـــشُّ ــل ـــًة ع ــــِه ُحـــجَّ ـــى ب ـــَف َك

• • •

)1)  الدي�ان: 245. 

)2)  الدي�ان: 246. 

ْير: المنب�سط.  )3)  الَخَبب: �سرب من العدو، والَعَنق من ال�سَّ
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392
]الطويل[ وقال)1): 

ْرِق وال�شَّ الَغْرِب  في  اهلل  في  اأخاً  الــَخــْلــِقطلْبُت  َكــْثــرِة  على  هــذا  فــاأْعــَوَزنــي 

ــبِّــراً ــهــْم ُمــتَــ�ــشَ ــنَ ــْي ــداً بَ ــي ــْرُت وح ــشِ ــ� والَمْذِق)2)َف والَماللِة  منهْم  الَغْدِر  على 

ِه ِلنَْف�شِ عــلــيَّ  يَْق�شي  بها  ـــْن  َم يُْبقياأرى  وال  عــلــيَّ  ــى  ــْرع يَ ـــْن  َم اأَر  ـــْم  ولَ

بَ�َشا�شٍة ذا  ُذْقــتُــُه  ــْد  ق اأٍخ  ِمـــْن  ـــْم  اإذا �شاَغ في َعْيني يََغ�صُّ به َحْلقي ]139/ب[وَك

الأْهِلها وَك�ْشفي  نيا  كالدُّ اأَر  ولــم  ْدِق5(  �شِ وال  ــاٍء  َوف َعن  لي  انَْك�َشفوا  َفَما 

اأُمــوِرهــا ــْن  ِم اأْمـــراً واحــداً  اأَر  ــْم  ولَ للَحق6ِّ(  ــِر  ــْب الــ�ــشَّ ـــَن  ِم ــى  اأعــل وال  ــــزَّ  اأَع

• • •

393
]الخفيف[ وقال)3): 

ـــٍد َوِثـــيـــِق ـــْق ــــلَّ َع ـــوُت ُك ـــم ـــَع ال ـــطَّ ــديــِقَق ــِت بـــعـــَدُه ِمــــْن �ــشَ ــْي ــَم ــل لــيــ�ــَص ل

ـــ ــشْ واالإ� النَّ�شيحَة  يَــْعــَدِم  ــْت  ــُم يَ ــفــيــِقَمـــْن  ــٍح و�ــشَ ــــلِّ نــا�ــشِ ــــْن ُك ــــفـــاَق ِم

ـــ االإلْ َذوي  مــْن  الــثَّــرى  اِكُن  ال�شَّ ـــَزَل  حيِقنَ ال�شَّ البعيِد  المنِزِل  في  ـــطــاِف   

الَغْفـ على  يَــُعــوُم  ــا  ــي ن الــدُّ ــــِل  اأْه ـــلُّ  ـــْحـــٍر َعــمــيــِقُك ـــِر بَ ـــْم ــــَلـــِة مــنــهــا فـــي َغ

ــْم ِمــْن ــُه ــبــاِح َف الــ�ــشِّ فــي  ــاَروَن  ــب ــت ي ـــِق5(  ـــري ـــــاٍج مــنــهــْم وبـــيـــِن َغ ـــِن ن ـــي ب

منها ـــُب  ـــاِل اأُط ــا  ــَم ِل والْــتــمــا�ــشــي  ــِق6(  ــي ــق ــَح ـــِه ِب ـــمـــا�ـــشِ ـــِت ـــــْم اأُكـــــــْن اللْ لَ

• • •

)1)  الدي�ان: 246. 

)2)  مذق ال�ّد: لم يخل�سه. 

)3)  الدي�ان: 246 – 247. 
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394
]المديد[ وقال)1): 

ـــِق ـــي ـــــــــَراأٍي َرف ــا�ـــصَ ِب ــــِل الـــنَـّ ــــْن تـَــْلـــَقـــى بــــَوْجــــٍه َطــلــيــِقعــــاِم ــــــَق َم والْ

ـنــاِء الــثَـّ َجــمــيــُل  اأنـــــَت  فـــــاإذا  ـــــديــِق2(  الــ�ــشَّ كـــثـــيـــُر  اأنـــــــَت  واإذا 

• • •

395
]الرمل[ وقال)2): 

الـــُخـــُرْق ـــاِت  ـــراح ِج ــِق  ـــ ْف ــرِّ ــال ب )3)داِو  وُذْق  مِّ  والـــذَّ الــَحــْمــِد  ــَل  ــْب َق ـــُل  وابْ

ــٍن ــشَ ــ� ـــٍق َح ـــْل ـــُخ ـــصَ ِب ـــا� ـــنَّ ــــِع ال ]140/اأ[َو�ــــشَ الُخُلْق  ُح�ْشِن  على  �شيٌء  ْق  يَ�شِ لَْم 

ــــُه ــــالُق ـــْع اأْخ ـــــْم تـَــتَّـــ�ـــشِ ـــــْن لَ ــُحــْقُكـــــلُّ َم بَـــُعـــَد االإْحــــ�ــــشــــاُن مـــنـــُه و�ــشَ

نَــْبــقــى على اأِخـــــي  ـــا  ي تَـــرانـــا  ـــــْقَكـــــْم  ُف ـــذا االأُ ـــمـــوِت فـــي ه ــــــَوالِن ال َج

الِبَلى داِر  ـــى  اإل ـــاٌل  اأْر�ـــش نــحــُن  ــــْق5(  ــــاً بــــعــــَد ُعــــنُ ــــق ــــنُ ــــى ُع ــــوال ــــت تَ

• • •

396
]الب�صيط[ وقال)4): 

ْفـــُق يــبــلــُغ مــا ال يــبــلــُغ الـــُخـــُرُق ُخُلُقالـــرِّ ــُه  ل فو  يَ�شْ مــن  الــنَّــا�ــِص  فــي  وَقـــلَّ 

ــٍد َفــيـَـْتــُرَكــُه ــشْ ــْن ُر� )5)لَــْم يَــْغــَلــِق الــمــرُء ع ــُق  ــَل ــَغ ال ــكــرُه  ي ــا  م ـــى  اإل َدعــــاُه  اإالَّ 

)1)  الدي�ان: 247. 

)2)  الدي�ان: 247 – 248. 

فق.  )3)  الُخُرق: نقي�س الرِّ

)4)  الدي�ان: 248 – 250. 

)5)  في الدي�ان: »لم يقلق … القلق«. 

Ehtibal_Book.indb   349 12/9/09   3:26 PM



350

لُه ــيــاَء  ــَفــى ال �ــشِ ــْل يُ ْهـــَر  الـــدَّ ــُل  ــاِط ــب ــُقال ــِل ــاأتَ ـــوُر ي ـــنُّ ـــُج فــيــه ال ـــَل ـــقُّ اأبْ ـــَح وال

ــصٌ دائـــــٌب اأبـَــــداً ــ� ــري ــُق َح ــي ــف َقَلُقمــتــى يُ الَح�َشا  تحَت  لــُه  داٌء  والــِحــْر�ــُص 

فواِئَدُهْم قوٍم  ِمْن  النَّا�ُص  يَ�ْشتغِنُم  ــــُق5(  ـــْم ِربَ ـــِه ـــاِق ـــن ــــَي فـــي اأْع ــمـــا ِه واإنَـّ

ُمناَف�َشًة نــيــا  الــدُّ فــي  الــنَّــا�ــُص  )1)واأْجـــَهـــَد  ــوا  ُرِزق ما  غير  �شيٌء  للنَّا�ِص  ولي�َص 

َف�َشيََّدُه نيا  الدُّ في  َر  الَق�شْ بَنَى  ــْن  َم ْيُل والَغَرُق )2)يا  �ْشَت ق�شَرَك حيُث ال�شَّ اأ�شَّ

فــاِنــيَــٌة اَر  ـــــــدَّ ال فــــــاإنَّ  ـــنَّ  ـــَل ـــُف ـــْغ تَ )3)ال  َرنـَــُق  ْفُوها  و�شَ �ٌص  ُغ�شَ و�ُشْربُها 

واِرُدُه اأنـــَت  ــٌه  ــِري َك ــْو�ــٌص  َح ــمــوُت  )4)وال َمِذُق  يا  الموِت  قبَل  َك  لنْف�شِ فانُْظْر 

ِميتَتِه عنَد  َذلــيــٌل  الَعزيِز  ا�شُم  الَخَلُق10(  ِة  ــدَّ ــِج ال بَُعْيَد  الجديِد  ــُم  وا�ــشْ

َرتَُه نَ�شْ ْيُب  ال�شَّ ويُْفني  باُب  ال�شَّ ]140/ب[يَْبلى  الَوَرُق  ِعيداِنها  عْن  تَ�شاَقُط  َكما 

َطــَمــٍع ــن  م ــكُّ  ــَف ــْن تَ ومـــا  اأراَك  ِلـــي  ــا  )5)م والــُعــنُــُق  ــْرُف  ــطَّ ال اإلــيــِه  منَك  يُــَمــدُّ 

ــِه ــــــاً مـــا تَـــبُـــوُح ب ــُقتَــــــُذمُّ ُدنـــيـــاَك َذمَّ ــِن ــتَ ــْع ُم ذاَك  فـــي  ــهــا  ل ـــــَت  واأن اإالَّ 

ِلَما الــِجــهــاَز  ـــــَدْدُت  الأْع عقْلُت  ــْو  ــَل )6)َف َرَمـــُق  لي  داَم  ما  بها  حيِل  الرَّ بعَد 

َوٍر �شُ اإلى  نيا  الدُّ مَن  نََظْرَت  اإذا  ــَرُق15(  ــِخ ال ــا  ــه ــْوَق َف منها  لــَك  ــْت  ــَل ــَخــيَّ تَ

ــُم ـــَن ُه ـــَن اأي ــوداً وعــــاداً اأي ــم لَبَُقوافــاْذُكــْر ثَ قبِلهْم  ــْن  م ــوا  ــُق بَ قــومــاً  اأنَّ  ــْو  ل

�َشَفٌر هْم  مَّ �شَ َكــَرْكــٍب  اإالَّ  نــحــُن  ــوامــا  ــرُق ــتَ ــَت اْف ــمَّ ـــيٍء ثُ ــومــاً اإلـــى ِظـــلِّ َف ي

)1)  في الدي�ان: »ويجهد الّنا�ُس …« .

)2)  في الدي�ان: »… و�سّيده …« .

)3)  َرنق: كدر. 

)4)  في الدي�ان: »… يا َمِئُق«، والمذق: المل�ل، والَمِئق: الأِنُف. 

)5)  في الدي�ان: »… يمتّد منَك …« .

)6)  في الدي�ان: »… بي َرمق«. 
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ــُرُهــْم غــاِب ـــالِف  االأ�ـــشْ على  يُقيَم  ــْن بــعــِدهــْم لـَـِحــُقــوا )1)ولـــْن  ــِم م ــِه كــاأنَّــهــْم ِب

لــُه ــاَء  ــق ب ال  ــنــى  ــْف يَ َدبَّ  اأو  ـــبَّ  َه ــا  ُفــــُقم ـــاُر واالأُ ـــط ــبــحــُر واالأْق والــبَــرُّ وال

بها للُغروِر  داراً  االأر�َص  نَ�ْشتوِطُن  ــهــا َفــُمــْنــَطــِلــُق20(  ـــنـــا راِئــــــٌح عــن وُكـــلُّ

ــــدٍة ــــَراِق ــي ِب ــن ــْي ــد راأيــــــُت ومـــا َع ــق )2)ل تختَِرُق  الَخْلِق  بيَن  الَحوادِث  نَْبَل 

َرَعُه َم�شْ الــمــوُت  اأَذلَّ  َعــزيــٍز  ــْن  ِم ــْم  تَْختَِفُقَك ــاُت  اي ــرَّ ال ــِه  ــشِ راأ� على  كــانَــْت 

ــُغــُه ــُل ــْب ــيَ �ــشَ ِرْزٌق  َفـــَلـــُه  ـــــرٍئ  اْم ــُقُكــــلُّ  ــُم ُح وال  ــٌص  ــ� ــْي َك ال  ـــــرُزُق  ي واهللُ 

ــلــًة ــِب ــْق ُم ـــاَك  ـــي ُدن ــــى  اإل نـَـــَظــــْرَت  ـــُقاإذا  ـــَل َم وال  ــٌم  ــي ــظ ــع ت َك  ـــــرَّ ـــــُغ يَ فــــال 

َغــداً الفائزون  لَنَْحُن  ــا  اإنَّ ـــيَّ  اأَُخ  )25(3( ــُق  ــَع لُ لها  داٍر  ِمـــْن  اهللُ  ــَم  ــلَّ �ــشَ اإْن 

لــُه ــقــطــاَع  ان ال  َحـــْمـــداً  هلِل  ]141/اأ[فــالــَحــْمـــــُد   (4( َوِرُق  لُه  َمْن  اإالَّ  ُم  يَُعظَّ اإْن  ما 

اأبَــــداً دائـــمـــاً  ـــداً  ـــْم َح ــُقــواوالـــَحـــْمـــُد هلل  ــبَ ــدُه �ــشَ ــن ــا ع فــــاَز الَّـــذيـــن اإلــــى م

ــُه ل ـــاَد  ـــَف نَ ال  ــراً  ــك ــشُ � هلِل  ـــُه ُخــِلــقــواوالـــَحـــْمـــُد  ــا ل ــمَّ ــي غــفــلــٍة َع ــُص ف ــا� ــنَّ ال

ابْتعاِثِهِم يوِم  عْن  النَّا�َص  اأْغَفَل  ما  الــَعــَرُق29(  الــمــوِقــِف  فــي  يُْلِجُمُهْم  ويـــوِم 

• • •

397
]الطويل[ وقال)5): 

الــَحــقــائــِق ــَد  عــن ــــــواُن  االإْخ ـمــا  اإنَـّ الــُمــمــاِذِقاأال  ديِق  ال�شَّ ُودِّ  فــي  خيَر  وال 

)1)  في الدي�ان: »ول يقيم …« .

)2)  في الدي�ان: »… قبل الح�ادث …« َوْهٌم. 

)3)  في الدي�ان: »… لها ُعَلق«. 

راهم.  )4)  الَ�ِرق: الدَّ

)5)  الدي�ان: 250 – 251. 
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ــِه ــَن الــَعــيــ�ــِص ُكــلِّ ــيٌء م ــُرَك مــا �ــش ــْم ــَع ـــِقلَ ــٍق ُمـــواِف ــدي ــشَ ــي ِمــــْن � ــن ــْي ــَع ـــــرَّ ِل اأَق

ُه ُودُّ اهلل  فــي  لــيــ�ــَص  ــٍق  ــدي ــش � ـــــِقوُكــــلُّ  واِث غـــيـــُر  ِه  ُودِّ ـــي  ف ـــه  ب فــــاإنِّــــي 

ــُه ــنُ ــحَّ ِدي ــشَ ــا � ــي اهلل م ـــي ف َخالئِق)1)اأُِحـــــبُّ اأخ ــْن  م يَ�شتهي  مــا  ــُه  ــشُ ــِر� واأْف

ــٌة ــبَ وِري ُذلٌّ  فيه  ــا  ــمَّ َع ـــــُب  واأْرَغ ــــي5(  َراِزِق ــُت  ــ�ــشْ ِع ــا  م اهللَ  اأنَّ  ـــُم  ـــَل واأْع

ُمــواِفــِق ــلُّ  ُك االإخـــواِن  مــَن  ِفيِّي  �شَ الَحقائِق6(  عــنــَد  نـــاَب  مــا  على  ــوٍر  ــبُ �ــشَ

• • •

398
]الب�صيط[ وقال)2): 

َر�َشٍد اإلــى  َمْن�ُشوباً  الــّراأِي  في  ُكْنَت  تَوفيُقلْو  فــيــِه  َعــْزمــاً  َعـــْزُمـــَك  كـــاَن  اأْو 

بِه ــَت  ــْع ــِن َق ــْو  ل ــْغــٌل  �ــشُ ذاَك  فــي  ــاَن  ــك ــوُقلَ ــْخــُل َم اهلل  َكــــالُم  ــوَل:  ــق ت اأْن  عـــْن 

يجمُعُهْم يِن  الدِّ ُل  واأ�شْ عليَك  ماذا  ما كاَن في الَفْرِع لوال الجهُل والُموُق )3)3( 

• • •

399
]مجزوء الكامل[ وقال)4): ]141/ب[ 

ـــــُدِق ـــَك وا�ـــــشْ ـــشِ ـــ� ـــْف ـــنَ ـــــْر ِل ـــــُظ تَتَّقي)5)انْ ال  ــــى  مــــت َحــــــتَّــــــى 

ــــ ـــْخ ـــــــــــــاَم تَ ــــــرى االأيَّ ـــصَ  وتـَــْنـــتـَــقـــياأَوَمــــــــــــا ت ـــو� ـــف ـــنُّ ـــصُ  ال ـــ� ـــِل ـــتَ ـ

)1)  الخالئق، جمع خليقة: الطبيعة التي يخلق بها الإن�سان. 

)2)  القطعة لي�ست في الدي�ان. 

)3)  الم�ق: الحمق في غباوة. 

)4)  الدي�ان: 251. 

)5)  في حا�سية الأ�سل والدي�ان: »… لنف�سك يا �سقي«. 
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ـــــَرى ــــــْل تَ ــــَك َه ــــْرِف ــــَط ـــــْر ب ـــــُظ ــــِرِقانْ ــــشْ ــــ� َم اأو  َمـــــــْغـــــــِرٍب  فـــــي 

ــدا ــــي  الــ�ــشَّ ــــَك ف ــــــى ل ــــــــداً َوَف ــــِقاأَح ــــْوِث ــــَم ِب لَــــــَجــــــاأَت  اإْن  ِئـــــــِد  

ــُه ــتُ ــشْ ــ� ــمَّ َغ اأٍخ   ِمــــــْن   َكــــــْم   ُم�ْشِفِق)1)5(  ـــيـــٍح  ـــ�ـــش نَ بـــــيـــــَدْي 

ـــُت اأْطـــــ ـــشْ ـــ� ـــَل ـــُه َف ـــن ـــُت م ـــشْ ـــ� ـــئ ـــْلـــتَـــقـــيويَ َفـــنَ يـــعـــيـــ�ـــصَ  اأْن  ــــُع  ــــَم ـ

ــــــُه فـــــــاإنَـّ ـــــــــنَّ  ـــــــــِذبَ ـــــــــْك تَ ِقال  ــــمــــْع يـَـــــتـَـــــفــــــرَّ ــــجــــت ــــــــــْن ي َم

ــى َمــ�ــشَ ــــْن  َم ـــُة  غـــاي والــــمــــوُت  ـــــا وَمــــــــْوِعــــــــُد َمــــــــْن بَـــِقـــي8(  ـــــنَّ ِم

• • •

400
]الطويل[ وقال)2): 

اأنَّها َغــْيــَر  ِرْحــلــٌة  اإالَّ  الــمــوُت  ومــا  الباقي1(  المنِزِل  اإلــى  الفاني  الَمْنِزِل  ِمــَن 

• • •

401
]الطويل[ وقال)3): 

ُمَعلََّقا ِبَقْلبي  ــاً  ــان اأحــي ــيَء  الــ�ــشَّ ــااأرى  َق ــزَّ ــَم ــتَ يَ واأْن  ــى  ــل ــْب يَ اأْن  ــــدَّ  بُ فـــال 

ــَرٍة ــْب ِع ـــلَّ  ُك اأرى  ـــــواراً  اأْط ْفــُت  فــاأْخــَلــَقــاتــ�ــشــرَّ َجــديــداً  مــنِّــي  با  ال�شِّ ـــاَن  وك

ُربَّما ــَر  ْه ــدَّ ال �َشعيِه  فــي  ـــرٍئ  اْم ـــلُّ  )4)وُك لــــُه وتـَــَغـــلَّـــَقـــا  اأحـــيـــانـــاً  ـــَح  ـــتَّ ـــَف تَ

ـــُه ــِن راأيُ ــْغ ــَرِم الــتَّــوفــيــَق لـَــْم يُ ــْح ـــْن يُ ]142/اأ[وَم يَُوفََّقا  اأْن  راأيِه  من  اْمرٍئ  وَح�ْشُب 

)1)  في الدي�ان: »… اأخ اأغم�سته …« .

)2)  الدي�ان: 251. 

)3)  الدي�ان: 252. 

)4)  في الدي�ان: »… اأو تغّلقا«. 
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ِه ِلنَْق�شِ اإالَّ  ــطُّ  َق ــيٌء  �ــشَ زاَد  ومــا  ــا5(  ق ــرَّ ــَف تَ اإالَّ  ــــفــــاِن  االإلْ ــَع  ــم ــت اج ـــا  وم

ِن�ْشبَتي َفِلْلَموِت  ــاُدوا  ب االأُلَــى  ابــُن  ــا  )1)اأنَ ُمَعِرَقا  الموِت  في  ِزلُْت  ما  َفَواَعجباً 

ـــهـــا ــى َغـــَدراِت ــــُت بـــاأيَّـــامـــي عــل ــــْق ــقــاَوِث ــْوِث ــــاُم مــنــهــنَّ َم ولَــــْم تُــْعــِطــنــي االأيَـّ

ــٌر ــائ �ــشَ ــــَو  ُه ــمــا  ب ــي  ــان ــع ــْل ِل ــــقَّ  ُح قـــااأال  ـــوؤرَّ ُم ــَت  ــي ــب يَ اأْن  ــاً  ــك ــي ــشِ َو� ـــِه  ـــي اإل

اأِحبَّتي ــْن  ِم الثَّرى  تحَت  ــْن  َم ِذْكــَر  ــا  ُمْلتقىاأيَ بُْعِد  على  َعْهدي  بهْم  و�شْلُت 

ْت ُدُموِعي ولَْم اأُكْن ْقُت فاْرَف�شَّ )2)10( ت�شوَّ قــا  ــوَّ وتَــ�ــشَ بكى  ـــْحـــُزوٍن  َم ِل  ــــاأوَّ ب

• • •

402
]الطويل[ ل ِبَهاء)3):  وقال فيما ُو�صِ

�ــشــديــُقــُه َقــــلَّ  الـــمـــرِء  مــــاُل  َقــــلَّ  ــُهاإذا  ــُق ــري ـــُد َط ـــري ــا يُ ـــِه َعــمَّ و�ــشــاَقــْت ب

ــًة ــالل ــُه َك ــن ــِن ع ــي ــع ــر َطـــــْرُف ال ــشَّ ــ� ــقــيــُقــُهوَق يُـــِحـــبُّ �ــشَ ــــَرَع فــيــمــا ال  ــــشْ واأ�

ُعـــوِدِه ــَم  ــْع َط ِخــدنُــُه  ــه  ــي اإل وَذمَّ  يـَــُذوُقـــُه3(  حــيــَن  ي�شتحِليِه  ـــاَن  ك ـــْد  وق

• • •

403
]ال�صريع[ وقال)4): 

ــــمــــاِل تَـــْفـــريـــُقـــُه ــبــيــِل ال ـــُر �ــشَ ــــُهخـــي ــــُق ــــزي ــــْم وتَ اهلل  طـــــاعـــــِة  ـــي  ــــ ف

اأْهــــِلــــِه ــى  ــل ع ــي  ــق ــب يُ ال  هـــــُر  ـــــــــْوراً وتَـــ�ـــشـــريـــُقـــُهوالـــــدَّ تـَـــْغــــريــــبـُـــُه َط

)1)  الدي�ان: »… بالم�ت معرقا«. 

)2)  ارف�ّس الدمع: �ساَل وتفّرق، وتتابَع �سيالنه وقطرانه. 

)3)  الدي�ان: 253. 

)4)  الدي�ان: 254. 
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ــَفــا �ــشَ مـــا  اإذا  الـــَعـــْقـــَل  اأرى  ــــْد  ـــا َمـــَعـــالـــيـــُقـــُهوق ـــي ن ـــدُّ ــــْت ِمــــــَن ال ــــلَّ َق

ـــُه ـــبُ ـــاأدي ــــــــــَرَق ت ]142/ب[مــــا ُكــــــلُّ َمــــــْن اأبْ ــُه  ــُق ــري ــْب تَ ــُت  ِعــ�ــشْ ــا  م ــي  ن ــرُّ ــُغ يَ

ــِه ــِب ــْل َق ــي  ف ـــاَن  ـــم ـــَق االإي َحـــقَّ َمـــْن   )5(1( تــحــقــيــُقــُه  يـَــْظـــَهـــُر  ــــَك مـــا  اأْو�ــــشَ

• • •

404
]الطويل[ وقال)2): 

ــْه ــُق عــالِئ الــكــثــيــُر  ــُب  ــل ــق ال اأيُّـــهـــا  )3)اأال  بََوائُقْه  تَجري  ْهــَر  الــدَّ هذا  تَــَر  ــْم  األَ

الِغنَى َطَلِب  في  هــِر   الــدَّ ــَب  َريْ ـــــَك �ــشــابــُقــْهتُ�شاِبُق  ــــاأيِّ َجـــنـــاٍح ِخـــْلـــَت اأنَّ ب

ــ�ــَص الــمــقــابــَر والــِبــَلــى ــْن ــــــَدَك ال تَ َذائُقْهُرَويْ اأنــَت  الَّــذي  الموِت  ُح�َشا  وَطْعَم 

اأنَّــــُه ــَر  ــي غ ــاعــٌة  ــش � اإالَّ  الـــمـــوُت  ـــا  ـــاِوُقـــُهوم ــا تُـــ�ـــشَ ــاي ــمــن ــال ـــٌل ب ـــي ـــهـــاٌر ول ن

ْبتَُه اأ�شَ لَــْهــٍو  اأيَّ  اأْو  َهـــًوى  واأيَّ   )5(4( تُــفــارُقــْه  واأنـــــَت  اإالَّ  ِثـــَقـــٍة  عــلــى 

الَهَوى ِفتَِن  ِمــْن  المخلوُق  اْعت�شَم  ــنَّ خــاِلــُقــْهاإذا  ــه ــن ــــاُه م ــــجَّ ـــقـــِه نَ ـــَخـــاِل ِب

ــنــي ــا عــلــيــه فــاإنَّ ــي ن ــدُّ ـــِت ال ـــْهوَمــــْن هـــانَ ـــُق َخـــالِئ تـُــــــَذمَّ  اأالّ  ـــٌن  �ـــشـــاِم ــــُه  ل

ِبَجْهِلِه ُمقيماً  نــيــا  الــدُّ �ــشــاِحــَب  ــْهاأرى  ــُق ــواف ــاحــٍب ال يُ ــن �ــش ــٍة م ــق عــلــى ِث

غداً مجِل�ٍص  في  ِطْمَريِْن  ذي  ُربَّ  )5)اأال  ونَـــمـــاِرُقـــْه  ــٌة  ــوث ــث ــب َم ـــــُه  ـــــيُّ َزَراِب

)1)  في الدي�ان: »… اأن يظهر«. 

)2)  الدي�ان: 254 – 255. 

)3)  الب�ائق، جمع بائقة: الداهية. 

)4)  في الدي�ان: »… واأنَت ُتفارقه«. 

)5)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة الغا�سية 15 – 16: {  }. والنمارق، جمع 

ط والطناف�س، واحدتها زربية. والمبث�ثة: المب�س�طة، وقيل بع�سها  الُب�سُ رابي:  نمرقة: و�سادة �سغيرة، والزَّ

ف�ق بع�س؛ اأي: كثيرة. انظر الجامع لأحكام القراآن: 24/20. 
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ٍد محمَّ لــلــنَّــبــيِّ  وجــــاٌر  َرفــيــٌق  ــْه10(  ــُق ــراف ــٌق يُ ــي ــفــى رف ل ــزُّ ـــَم ال ـــَظ لــقــد اأْع

َحَلْلتَُه �شدْقَت  اإْن  َمَحلٍّ  وُربَّ   )11(1( �ــشــادُقــْه  اأنّـــك  حــمــُن  الــرَّ ــَم  ــِل َع اإذا 

• • •

405
]الطويل[ وقال)2): 

ــهــا ُطــُروُق �َشجاني  اأْحـــــزاٍن  ُربَّ  ]143/اأ[اأال  ُخُفوُقها  َهمَّ  حيَن  نف�شي  ْنُت  َف�َشكَّ

ــُه ــُربُّ ـــْن ال يَ ــَر َم ــْب ــتَــِتــمَّ الــ�ــشَّ )3)ولَـــْن يَــ�ــشْ يَُذوُقها  ال  َمْن  ــزاَن  االأْح يعرُف  وال 

واألْ�ُشٌن الــكــالِم  في  َخــْو�ــٌص  ــُدوُقــهــاوللنَّا�ِص  ــٍر �ــشَ ــْي ـــلِّ َخ ـــْن ُك واأْقــربُــهــا ِم

ــُه ــبُ ــْي َغ ــحَّ  ــشَ � ــٌم  ــاِه ــش � اإالّ  ــحَّ  ــشَ � )4)ومـــا  ُعُروُقها  اإالَّ  االأغ�شاَن  تُْنِبُت  ومــا 

الِهياً الــمــالعــِب  بــاأْعــبــاِث  اأَرانــــي  وُموُقها 5(  ي  نَْف�شِ َجــْهــُل  ــوال  ل وباللَّهِو 

ـــًة ـــيَّ ـــيـــا َدِن ــــْن ُدنــــيــــاَي ُدن ــــــــُع ِم َوُخــروُقــهــااأَُرقِّ َوْهــيُــهــا  ــراً  ــي ــث ك وداراً 

النِّدا اأ�ْشَمُع  فقْد  �َشْمٌع  لي  كــاَن  و�ُشُروُقهافـــاإّنْ  لي  م�ِص  ال�شَّ ــُروُب  ُغ يُنادي 

ــْعــتـُـهــا ـــْدٍق لــلــَمــعــاِد اأ�ــشَ ـــَرِة �ـــشِ ـــْج �ُشوُقهاوتَ ــِح  بْ ــرِّ ال يــِد  ــْن  ِم اأْمكنَْتني  ــْد  وق

يَُقوُدها نهاٍر  ِمْن  نف�شي  تَْخُل  ولَــْم  يَ�ُشوُقها9(  ولي�َص  َوى  الُق�شْ الغايَِة  ــى  اإل

• • •

)1)  في الدي�ان: »… قد �سدقت…« . 

)2)  الدي�ان: 255 – 256. 

)3)  َيُربُّه: يملكه. 

)4)  في الدي�ان: »… اإّل �ساهٌد �سح …« .
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406
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ــــــــاِل َرفـــيـــُقـــهـــا ج ــــــــرِّ )2)خـــــيـــــُر ال ـــِفـــيـــُقـــهـــا  و�ـــشَ ـــيـــُحـــهـــا  ونَـــ�ـــشِ

ــــــــُدُه  الـــِجـــنـــا ــــــــْوِع ــــُر َم ــــخــــي ــــاوال ــــه ــــُق ــــي وَرِح ـــــا  ـــــه ـــــلُّ وِظ ُن  

ـــــرُّ َمـــــــــْوِعـــــــــُدُه لَـــظـــًى ـــــ�ـــــشَّ ـــاوال ـــه ـــُق ـــي ـــه ـــشَ وزِفـــــيـــــــــــُرهـــــا و�

يـُــــــوؤْ لــــيــــ�ــــصَ  داٍر  ــــــــبُّ  ُح ـــــا  ـــْيـــُلـــهـــا وَحـــريـــُقـــهـــام ـــــــــُن  �ـــشَ َم

ِبــَهــا ـــا  ـــي ن ـــدُّ ال ـــي  ـــن بَ ـــى  ـــق ـــشْ اأ� ــــا5(  ــــه ــــُق ــــدي ــــشَ � اأنـــــــــــــــَت  هلِل 

ــــْر ــــُغ يَ اأْن   اأُِعــــــــيــــــــُذَك  ـــــــي  ]143/ب[اإنِـّ ــا  ــه ــُق ــري وبَ َزْهــــُرهــــا  َرَك  

ـــُرو ـــشُّ ـــ� ـــُة   ال ـــشَ ـــ� ـــغِّ ـــنَ ـــَم ــــــي ال ـــاوِه ـــه ـــُق ـــي اأن َزَهـــــــــــــاَك  واإْن  ِر 

ــــيــــُرهــــا ـــــَت اأ�ــــشِ ـــــاأن ــاِاْرَغـــــــــــــْب ف ــه ــُق ــي ــل ــــــــــــْد فــــاأنْـــــــــَت َط واْزَه

ــــْم لَ ُرْمـــــــــَت  اإْن  ــــي  ــــت الَّ ـــــــلِّ  ـــاَخ ـــه ـــُق ـــري ــــْل عـــلـــيـــَك َط ــــُه ــــشْ ــــ� يَ

ــــــــ االأِري ـــــــاَن  َخ ــــا  ــــم ــــُربّ ولَ ــــــــــــوِر َوثـــيـــُقـــهـــا10(  م ـــــــَن االأُ ـــــــَب ِم

ــَمــْت �ــشَ اإذا  ـــاِل  ج ـــرِّ ال ِمــَحــُن  ـــيـــُقـــهـــا11(  ــــدوِر َو�ـــشِ ــــشُّ ــــ� ــــَعــــُة ال �ــــشَ

• • •

407
]الوافر[ َل بكاف)3):  وقال فيما ُو�صِ

ــلــطــاِن ِجـــّداً ــِكــْرَت بـــاإْمـــَرِة الــ�ــشُّ �شـديِقْك�ــشَ مــن  َك  َعـــــُدوَّ تـَــْعـــِرْف  ــْم  ــَل َف

)1)  الدي�ان: 256. 

)2)  في الدي�ان: »… و�سقيقها«. 

)3)  الدي�ان: 257. 
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فيها ــْرَت  ــشِ � طــريــٍق  فــي  ـــــَدَك  ُرَويْ ــْك2(  ــِق ــِري ـــ ــى َط ـــاِت عــل ـــحـــادث فـــــاإنَّ ال

• • •
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ـين باب ال�شِّ

408
]الوافر[ قال)1): 

ــي ـــُت نـَـْفــ�ــشِ ــيــُت َمــنــيَّــتــي وخـــدْع ــ�ــشِ ــينَ ــشِ ــْر� ــري وَغ ــي ــِم ــْع ـــــاَل َعـــَلـــيَّ تَ وَط

ـــي ـــِل ْغ ـــْحـــُت اأُ ـــبَ ــٍة اأ�ـــشْ ــن ــي ــم ـــــلُّ ثَ ِبَوْك�ِص)2)وُك ــِدي  ــْع بَ ِمـــْن  ــتُــبــاُع  �ــشَ بها 

ُعـــْمـــراً ــــْلــــُت  اأمَّ واإْن  اأَْدري  ـــا  ــيوم ــ�ــشِ ــُت اأُْم ــُح لــ�ــشْ ــِب ــش لــعــلِّــي حــيــَن اأُ�

ــا ــه ــْن ِم بُـــــدَّ  ال  ـــِتـــي  ِمـــيـــتَ ـــُة  ـــاع ـــش ــيو� ــ�ــشِ ــْب ــي ويـَـــِقــــلُّ َح ــت ــَل ــْق ـــُل نُ ـــجِّ ـــَع تُ

ــاُب ُقــْرِبــي ــب االأْح ــَرُه  ــْك ويَ اأَُمــــوُت  ــِتــي ويَــغــيــُب اأُنْــ�ــشــي5(  ــُر َوْحــ�ــشَ وتَــْحــ�ــشُ

ــى ــشَّ ــَو� ــُم ال الـــبـَــْيـــِت  ــَن  ــاِك ــش � يـــا  ]144/اأ[اأال  َرْم�ِص  بَْطَن  المنيَُّة  �َشتُ�ْشِكنَُك 

ــراً ــي ــث نـــيـــا َك ــــُر الـــدُّ ــــذُك ـــــَك تَ ـــــتُ راأيْ
يُْق�شي)3) للَقْلِب  ــا  ــَره ِذْك وِذْكــــُرَك 

نَــْقــ�ــشــاً ــِق  ـــ ــْل ــَخ ــال ب ـــرى  ت ـــَك ال  ـــاأنَّ �َشْم�ِصك ـــروِق  �ـــشُ ُكـــلَّ  ــــراُه  ت واأنــــَت 

ــصِّوَطـــالـــُب َحـــاَجـــٍة اأْعـــيَـــا واأْكــــــَدى ــ� ـــيـــِن َم ــــــــْدِرُك َحــــاَجــــٍة فـــي ِل وُم

ــاً ــِجــيّ �ــشَ ــقــى  ــْل تَ ــا  ــم ــلَّ ــَق ولَ اأال  ي)4)10(  بالتَّاأ�شِّ اإالَّ  ــَجــاُه  �ــشَ ــُغ  ــي ــ�ــشِ يُ

• • •

)1)  الدي�ان: 187. 

)2)  الَ�ْك�س: النَّق�س. 

)3)  في الدي�ان: »… وكثرة ذكرها … تق�سي«. 

)4)  في الدي�ان: »… ي�سيع �سجاه …« .
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409
]الب�صيط[ وقال)1): 

َحَر�ُص وال  ــاٌد  ــش اأْر� الــمــوَت  ــُع  ــْدَف يَ )2)ما  اأنَ�ُص  وال  ِجــنٌّ  ال  الموَت  يَْغِلُب  ما 

�ُشَوقاً وال  اأْمــالكــاً  الموُت  ــا  َدَع اإْن  والُخَل�ُصما  ــْرُع  ــ�ــشَّ ال ــِه  ــي اإل ــْم  ــاُه ــنَ ثَ اإالَّ 

ــهــُم ــمــوِت مــا يَـــِلـــُد االأَْقـــــــواُم ُكــلُّ ــل )3)ل َغَر�ُشوا  ومــا  بـَـنـَـوا  ما  ــلُّ  ُك وِلْلِبلى 

ــٍل ــَه ــي َم ــــــاِدُر هـــذا الــمــوَت ف ـــالَّ اأُب ــُصَه ــ� ــَف نَ بـــي  داَم  مـــا  ـــــــــاِدُرُه  اُب ــــالَّ  َه

خائَفُه اأْم�َشْيَت  لو  الَمْوِت  خائَف  يا  تَْنبَِج�ُص5(  هِر  الدَّ ــوَل  ُط ُدمــوُعــَك  كانَْت 

ـــُه لَ ــــــاَع  ـــَك يــــوٌم ال ِدف ـــولُ ـــُه يَ ـــــا  ُمْنَغِم�ُصاأَم الموِت  َغَمراِت  في  اأنــَت  اإْذ   

�شاربُها ــــَت  اأن كــاأ�ــٌص  يَــُهــولُــَك  ـــا  )4)اأم ُمْلتَِب�ُص  الموِت  ِلَكْرِب  منَك  والعقُل 

ـــهـــا ِت ـــذَّ ــا ولَ ــي ن ــدُّ ــل ــــــــاَك ل ــــــــاَك اإيَّ ُمْفتَِر�ُصاإيَّ اهلِل    ِلــَخــْلــِق  فيها  فالمـوُت 

اْجتهُدوا لــو  نيا  الدُّ فــي  الخالئَق  َحبَ�شوااإنَّ  ما  الموَت  هذا  عنَك  يَحب�ُشوا  اأْن 

تكرُهُه ــَت  اأن َحــْو�ــٌص  المنيََّة  اإّن  ــِه تَــْنــغــِمــ�ــُص10(  ــي ــٍل ف ــي ــل ـــا ق ـــــَت َعـــمَّ واأن

اْقتَتَلوا ــِد  ق نيا  الدُّ بـَـِنــي  ـــُت  راأي ــي  ِل ُعُر�ُص)5)]144/ب[مــا  لَُهْم  نيا  الدُّ هذه  كاأنَّما 

ِحكوا �شَ ُدنــيــاُهــُم  لهْم  ــْفــُت  َو�ــشَ َعبَ�ُشوااإذا  اأُْخــراُهــُم  لهْم  ــْفــُت  َو�ــشَ واإْن 

واإْخوتََها نيا  الدُّ بَِني  راأيُت  ِلي  ما  ـــوا13(  ـــشُ َدَر� مـــا  اهلِل  ِلـــِكـــتـــاِب  ـهــم  كــاأنَـّ

• • •

)1)  الدي�ان: 188. 

)2)  الأر�ساد: الق�م ير�سدون كالحر�س. 

)3)  في الدي�ان: »… ما تلد …«، وفي حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: وللبلى ما بن�ا طّراً …« .

)4)  في الدي�ان: »اأما ته�لك    …   لك�ب الم�ت …  «. 

)5)  في الدي�ان: »… قد افتتن�ا …« .
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410
]الطويل[ وقال)1): 

واِر�ــصِ الــدَّ ــبُــوِر  الــُق ْهـــِل  اأَ َعلى  المجاِل�ِص�ــشــالٌم  فــي  يَْجِل�شوا  لَــْم  ــُم  ــُه كــاأنَّ

ًة ـــذَّ ــــاِرِد الــمــاِء لَ ــن ب ــُلــغــوا م ــــْم يــْب وياِب�ِص)2)ولَ َرْطــٍب  بيِن  ِمْن  يَْطَعموا  ولـَـْم 

ُمنَاِف�ٌص الــحــيــاِة  فــي  ِمــْنــُهــْم  يَــُك  ـــْم  ــاِو�ــِصولَ الــَو�ــشَ َكِثيُر  فيها  الُمنَى  َطــويــُل 

والِبَلى الــمــوِت  غايِة  في  ــْرتـُـُم  �ــشِ واآِي�ِص)3)لَقْد  راٍج  بيِن  ِمــْن  بها  َفاأنتـْم 

الّذي في  المناِف�ُص  الِعْلَم  يعلُم  َفَلْو  يُناِف�ِص)4)5(  ــْم  لَ اإذاً  نيا  الدُّ مــَن  تركتُْم 

• • •

411
]الب�صيط[ وقال)5): 

النّا�ِص ِمَن  يَ�ْشَلْم  لَْم  النَّا�َص  ناِف�َص  ـــرا�ـــصَِمْن  نـــيـــاٍب واأَ�ـــشْ ــصَّ بـــاأَ ــ� ــَع ــى يُ ــتّ ح

�َشريرتُُه ْت  حَّ �شَ مــا  بالمرِء  بــاأ�ــَص  الــِعــْلــِم والــنَّــا�ــِصال  ــاأهــِل  ب اإالَّ  الــنَّــا�ــُص  مــا 

ــُه تَ ــــُذوا لــلــَمــْوِت ُعــدَّ باأْكيا�ِص)6)كــا�ــَص االأُلـَـــى اأَخ نيا  للدُّ وَن  ــدُّ ــِع ــُم ال ــا  وم

ــٌة ــَل ــخــاِت ـــي ُم ــا ِل ــاي ــنَ ــم ــى وال ــتَ ــى َم ــتّ َو�ْشوا�ِشي)7)َح اللَّهو  روِف  �شُ في  ني  يَْغتَرُّ

َمَدائنُها ُحفَّْت  الَّتي  الملوُك  ــَن  اأي ا�ـــص5ِ(  وُحـــرَّ ــاٍب  ِبــُحــجَّ ــا  ــايَ ــمــنَ ال دوَن 

)1)  الدي�ان: 189. 

)2)  في الدي�ان: »… ما بين رطب …« .

)3)  في الدي�ان: »… ما بين راج ويائ�س«. 

)4)  في الدي�ان: »فل� َعِلم … له لم يناف�س«. 

)5)  الدي�ان: 190. 

)6)  كا�س: عقل، والأكيا�س، جمع َكيِّ�س: العاقل. 

)7)  في الدي�ان: »… �سروف الدهر …« والمخاتلة: المخادعة. 
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َدائـــَرٌة ــمــوِت  ال ــُص  ــاأ� وك يُت  نَ�شِ نا�ِص)1)]145/اأ[لقد  وال  عنِّي  غاِفٍل  ال  َكفِّ  في 

ــَجــِداًل ــْن ــوِت ُم ــم ــِص ال ــاأ� ــَك ــنَّ ِب ــَربَ ــشْ بالكا�ِصالأ� ون  الما�شُ ــِرَب  �ــشَ َكما  يـَـومــاً 

ُم�ْشِرَعٌة اعاُت  وال�شَّ األْــَعــُب  بَْحُت  اأنفا�شياأ�شْ يَن  ويَ�ْشتَْق�شِ ِرْزقـــي  َن  يُْنِق�شْ

ـــا ـــه ـــُع ــا واأْرَف ــي ن ــدُّ ــال ــــرُّ ب ــــتَ ـــــي الأْغ َرا�ِشياإنِّ َعَلى  اأْحــيـَـانــاً  ِرْجــلــَي  تحِت  ــْن  ِم

َمْطَمِعِه كا�ْشتعباِد  المرَء  ا�ْشتَْعبََد  ما  ــْبــِر والــيَــا�ــِص10(  الــ�ــشَّ ــِل  ــْث ــِم ِب ــلَّــى  تـَـ�ــشَ وال 

• • •

412
]الوافر[ وقال)2): 

كــا�ــِص اأيُّ   َكـــاأ�ـــصٌ   ـــْوِت  ـــَم ـــْل ِل ــصِاأال  ــا� بُـــــدَّ ح ـــِه ال  ـــشِ ـــاأ� ـــَك ِل ـــــــَت  واأَن

ـــاُد اإلـــــى َقـــريـــٍب ـــمـــع ـــــــَت نـَــا�ـــصِاإلـــــى َكـــــْم وال ــــُر بـــالـــَمـــعـــاَِد واأنْ ــــَذكَّ تُ

ِفيها ــَت  ــْح ــبَ ــشْ اأ� ـــَرٍة  ـــْب ِع ِمـــْن  ــــْم  ــِصوَك ــا� ــا الــَحــديــُد واأنْــــــَت َق ــه ــُن لَ ــي ــل يَ

ـــــًوى تـَــُظـــنُّـــَك لَــْيــ�ــصَ تَــْبــلــى وا�شي)3)بـــــاأيِّ ُق الرَّ ــِن  َم ــزَّ ال على  بَِليَْت  وقــد 

َحــّقــاً ــوُن  ــُك تَ ــوِن  ــن ــظُّ ال ُكـــلُّ  ــا  وم ــا�ــِص5(  ــيَ ــِق ال عــلــى  ــواِب  الــ�ــشَّ ُكـــلُّ  وال 

ــــــلُّ َمــخــيــلــٍة ُرِفـــــَعـــــْت ِلـــَعـــْيـــٍن ـــٍع ويــا�ــصِوُك ـــَم ــــاِن ِمــــْن َط ــــه ــا َوْج ــه ل

ـــلُّ اأُنْــ�ــصٍ ــرِة ُك ــري ــشَّ ــ� ــِن ال ــشْ ــ� ــرِة ُكــــلُّ بــا�ــِصوفـــي ُح ــري ــشَّ ــ� ـــِث ال ـــي ُخـــْب وف

ــاً ــي ــْغ ــداً وبَ ــشَ ــ� ــٌر َح ــِم ــ�ــشْ ــــْم يَـــُك ُم ـــصِولَ ـــَرا� ــــاً ِب ــــشَ ــا َراأ� ــم ــُه ــْن ِلـــيـَــْنـــُجـــَو ِم

تـَـــــَراُه اأْن  ـــَق  ــــ ـــاأْخـــَل ب ـــيٌء  ـــش � ُمَوا�ِص)4)ومــــا  ـــٍة  ـــَق ِث اأِخــــي  ِمــــْن  قــلــيــاًل 

)1)  في الدي�ان: »… ل غافل عنها …« .

)2)  الدي�ان: 191. 

)3)  اأراد بالروا�سي: الجبال. 

)4)  الُم�ا�سي: الُمداوي. 
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تَــراهــا ُدَوٍل  ـــْن  ِم ــكُّ  ــَف ــْن تَ ومــا  ]145/ب[10(  ــصِ  ــا� اأُن فــي  ــصٍ  ــا� اأُن ِمــْن  ــُل  تَــنَــقَّ

• • •

413
]الهزج[ وقال)1): 

ـــا�ــــصِ ــــى الــــنَـّ ـــــــــاَن عــــل ــــد ه ــــق ـــــــى الــــنَّــــا�ــــصِل ــــــاَج اإل ــــــت ــــــن اْح َم

ـــــا  كــا ـــــمَّ ـــك َع ــــْن نَـــْفـــ�ـــشَ ــــ�ــــشُ باليَا�ِص)2)َف ـــصِ  ـــا� ـــنَّ ال ـــَد  عـــن َن  

ـ ال�شْ ــي    ــِف ــ�ــشْ يَ ــَرٍب  ــشْ ــ� َم ـــْن  ِم ــْم  ــَك َقا�ِص)3)َف َحـــَجـــٍر  ِمـــــْن  ـــَدى   ـــشَ ـــ� ـ

اأْحــــيــــانــــاً الـــــَحـــــقِّ  ـــــُل  ـــــْق وِث ــــي4(  ا�ــــشِ ــــرَّ ــــِل ال ــــبَ ــــَج ــــِل ال ــــْث ــــِم َك

• • •

414
]الطويل[ وقال)4): 

بالنَّا�ِص النَّا�ُص  اإنَّما  َدْع  اأْو  النَّا�َص  للنَّا�ِصُخِذ  النَّا�ِص  ــَن  ِم نيا  الدُّ في  ــدَّ  بُ وال 

ــُدُه ــري ــيٍء تُ ــش ــــَر � ــٍص ِذْك ــا� ــنَ ــَت ِب نــا�ــِصولــ�ــشْ لـــُه  ــَت  ــاأن ف �شيئاً  ــــِرْد  تُ ـــْم  لَ ومـــا 

ٍف ُمْن�شِ غيِر  اْمــرٍئ  تَ�شغيُب  ْلِم  الظُّ با�ِص)5)ِمَن  من  النَّا�َص  يَْظِلِم  لم  باْمرٍئ  وما 

الُمنَى ـــَن  ِم �شميٌر  ــُجــو  ــْن يَ َقــلَّــمــا  ــصِاأال  ــَوا� ــشْ ــُة َو� ــبَ ــْع ــنَّ �ــشُ ــُه ــْن َوفــيــِه لـــُه ِم

ِحيَلٌة الموِت  مَن  َمخُلوقاً  يُْنِج  ولَْم  ــرا�ــِص5(  واأْح َوثــيــٍق  ٍن  ِح�شْ في  ــاَن  ك ولــو 

)1)  الدي�ان: 191 – 192. 

)2)  في الدي�ان: »ف�سن نف�سك …« .

)3)  في الدي�ان: »… من م�سرب قا�ِس«. 

)4)  الدي�ان: 192. 

)5)  الت�سغيب: تهييج ال�ّسّر. 
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ــاللــٍة �ــشُ ـــْن  ِم ـــورٌة  �ـــشُ اإالَّ  ــرُء  ــم ال ــا�ــِصومـــا  ــَف واأنْ ــٍح  ــْم لَ بــيــَن  ويـَـْفــنــى  يُب  يَ�شِ

دى بــيــَن اأْهــِلــهــا نــيــا الــــرَّ ــُر يَـــُد الــدُّ ــدي ــى َكــا�ــِصتُ ــَل ـــْرٌب ُقـــُعـــوٌد َع ــُم �ـــشَ ــه ــاأنَّ ك

خــائــٍف ُكـــلِّ  عـــْن  اهلِل  ـــاِع  ـــِدف ِب ــى  ــف ــرا�ــِصَك واأ�ــشْ نَـــاٍب  بيَن  فيما  ــاَن  ك واإْن 

ُه ــَلــذُّ يَ ــا  ِمــمَّ يِء  بال�شَّ ــٍك  هــاِل وَكـــْم  را�ــِص9(  َجــبَــٍل  ــْن  ِم ــرَّ  َخ ُمعاًفى  ــْن  ِم وَكــْم 

• • •

415

]الب�صيط[ وقال)1): ]146/اأ[ 

اليا�ُص لــَك  نــيــا  الــدُّ ـــَن  ِم ــمَّ  ــتَ ــتَ ا�ــشْ )2)اإِن  ــا�ــُص  نَ ـــْوٌت وال  َم ال  ــَك  يَــُغــمَّ ــْن  ــَل َف

ـــٌة كـــاذب ـــــــــاُل  واالآم اأ�ــــشــــدُق  َو�ْشوا�ُصاهللُ  الَقْلِب  في  الُمنى  هذي  وُكــلُّ 

�شى لَك   فيـ حَّ الرِّ الــنَّــا�ــُص3( والخيُر اأَجمُع اإْن �شَ ي�شنُع  مــا  ال  اهللُ  ــنَــُع  يـَـ�ــشْ ـــَمــا 

• • •

416
]الب�صيط[ وقال)3): 

والنََّف�ِص ــْرِف  ــطَّ ال ــرُّ  َك �َشبَابََك  ــى  ــنَ ُخَل�ِصاأْف ُذو  هــُر  ــدَّ وال مقترٌب  فالموُت 

نََف�ٍص وال  َطـــْرٍف  في  الــمــوَت  تــاأَمــِن  والــَحــَر�ــِصال  اب  بالُحجَّ تـَـَمــنَّــْعــَت  واإْن 

ــاُم الـــمـــوِت نـــاِفـــَذًة ــه ــشِ ــا تَـــــزاُل � ــم وُمتَِّر�ِص)4)َف فيها  ِرٍع  ــــدَّ ُم ــِب  ــْن َج فــي 

)1)  الدي�ان: 192 – 193. 

)2)  في الأ�سل: »ول يا�ُس«، والمثبت من الدي�ان. 

)3)  الدي�ان: 193 – 194. 

)4)  ُمّدرع: لب�س درعه، ومّتر�س: حامل تر�سه، مختبئ ورءاه. 
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َحــــِذٍر وال  ــــاٍف  ِبــــَوقَّ ــَت  ــشْ ــ� لَ كالحاِطِب الخاِبِط االأْعواَد في الَغَل�ِص)1)اأراَك 

َم�َشاِلَكها تَ�ْشُلْك  ولَْم  النَّجاَة  ترجو  يَبَ�ِص)2)5(  َعلى  تـَـْجــري  ال  فينَة  ال�شَّ اإنَّ 

متى ــَت  واأن �ُشْكٍر  ِمْن  ْحُو  ال�شَّ لَك  نََك�ِصاأنَّــى  في  تَْغ�َشاَك  �َشْكرٍة  من  حُّ  تَ�شِ  

الْد تَُدنِّ�َشُه  اأْن  تر�شى  ِديــنــَك  ــاُل  ب نَ�ِص)3)ما  الدَّ مــَن  مغ�شوٌل  وثــوبـُـَك  ُدنيا 

واإْن تَ�ْشتَِلذَّ  فيما  الــَحــْتــَف  ــِن  ــاأَم ت ُمْلتَِم�ِص)4)ال  ــفِّ  َك فــي  مالب�ُشُه  النـَــْت 

لُه �شريَك  ال  ــْكــراً  �ــشُ هلل  الحمُد  ُمْختََل�ِص9(  االأهليَن  ــَن  ِم حبيٍب  من  كــْم 

• • •

417
  وُحكي اأّن الّر�صيد �صجن اأبا العتاهية في مطالبة بع�ض اأ�صحاب له، فكتب اأبو العتاهية اإليه 

ي�صتعطفه، فوقَّع له في رقعة: لي�ض عليك باأ�ض، اأو ال باأ�ض عليك، فاأعاد عليه اأبو العتاهية رقعة 

]الوافر[ اأخرى فيها)5): 

ــنــي الــنُّــعــا�ــُص ــْي ــن َع ــوا )6)اأِرْقــــــُت وطــــاَر ع ــشُ ــوا� ـائــروَن ولَــــْم يُ ونــــاَم الــنَـّ

اأْمـــــٍن ـــُر  خـــي ـــــَك  ـــــنُ اأْم اهلل  ــــَن  ــــي ــــَن الـــتُّـــقـــى فــيــه ِلــبــا�ــُصاأم عــلــيــَك م

ـــلِّ ِبـــرٍّ ـــُك ــاِء ِب ــم ــشَّ ــ� ــُص مـــَن ال ــا� ــشَ ــ� ــا�ــُصتُ ــُص كــمــا تُــ�ــشَ ــو� ــشُ ــ� ـــِه تَ ـــــَت ب واأن

ُروٌح ــه  ــي ف ــــــَب  ُركِّ ـــَق  ـــَخـــْل ال ـــــاأنَّ  ــــصُك ــِه را� ــي ــل ـــٌد واأنـــــــَت ع ــــُه َجـــ�ـــشَ ل

ــٌص ــاأ� ب ــ�ــَص  ــْب ــَح ال اإنَّ  اهلِل  اأمـــيـــَن   )5(7( بــا�ــُص  عليَك  لي�َص  ــَت:  ــْع َوقَّ ــْد  وق

)1)  الَغَل�س: ظالم اآخر الليل.

)2)  في الدي�ان: »… على اليب�س«. 

هَر مغ�س�ل …« . )3)  في الدي�ان: » .. تدن�ّسه … وث�بك الدَّ

)4)  في الدي�ان: »… لنت مالم�سه …« .

)5)  الدي�ان: 564 – 565. 

امرون …« . )6)  في الدي�ان: »… ونام ال�سَّ

)7)  في الدي�ان: »… وقد اأر�سلت: لي�س عليك با�س«. 
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418
]مجزوء الكامل[ ل بهاء)1):  وقال فيما ُو�صِ

ــــْه ــــشَ ــــرا� ــــِح ال ال  ـــُظ  ـــف ـــح ي ـــْهاهللُ  ـــشَ ـــرا� ـــِف ــــا تُـــْخـــِطـــي ال ــــم ــــُربَّ ولَ

ـــِة مــــــا   َعـــِلـــْمــــ ـــش ـــا� ئ ـــرِّ ــــُب ال ــــَل ــْهَط ـفــاَ�ــشَ ـــْت فـــيـــِه الــنَـّ ـــَم ـــاَق ـــف ــــَت تَ ـ

ــهــْم ــ�ــشُ ــْع بَ ـــُط  يَـــْخـــِب ـــصُ  ـــا� ـــنَّ وال ـــْه3(  ئـــا�ـــشَ ـــِب الـــرِّ ـــَل ـــى َط ـــَل ـــاً َع بـَــْعـــ�ـــشَ

• • •

419
َمل[ ]الرَّ وقال)2): 

ــا ــه ــشَ ــ� ــْف ـــا نَ ـــن ـــي ـــا اإل ـــي ن ـــدُّ ــــِت ال ــــَع ــانَ ــه ــشَ ــ� ــْن ــــــْم نَ ـــــراً لَ ــــــا ِعـــــبَ ــــــن واأَرتْ

ـــــْوٍم َدْولَــــــــٌة ـــــَق ــــْت ِل ــــاَم ـــمـــا ق ـــلَّ ــهــاُك ـــَل الـــَحـــْيـــُن عــلــيــهــْم نَــْكــ�ــشَ ـــجَّ َع

ــَلــى ــِب ال داِر  مــن  ــَد  ــدي ــج ــتَّ ال ــُب  ــُل ــط ــــهــــان اأُ�ــــشَّ ـــِه  ـــي ـــل ع اهلل  ـــــ�ـــــصَ  اأ�ـــــشَّ

ــٍة ــوم ــُم ــش ــ� ـــــْن لُــــَقــــٍم َم ـــــْم لــهــا ِم ]147/اأ[َك لَْم�َشها  منها  القلُب  يَ�ْشتَبيُن 

ِه َحْب�شِ ـــْن  ِم لها  نــيــا  الــدُّ ــ�ــُص  حــاِب ــهــا5(  ــ�ــشَ ــْب ـــْك َح ـــلَّ ـــَم ـــــْم يُ َفـــَلـــتَـــاٌت لَ

ي�شتَِطْع ـــْم  لَ مــحــرو�ــشــًة  لــهــا  ــا  ي ــهــا6(  َحــْر�ــشَ الــمــنــايــا  دوَن  ـــــــٌد  اأَح

• • •

420
]ال�صريع[ وقال)3): 

ـــــٍظ ــــْن واِع ـــَل م ـــاِق ـــع ـــــــَظ ال ـــا َوَع ــِهم ــشِ ــ� ــْف ـــِل مــــْن نَ ـــاِق ـــع ـــي ال ــــُغ ف ــــَل اأبْ

)1)  الدي�ان: 195. 

)2)  الدي�ان: 195. 

)3)  الدي�ان: 196. 
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ـــُه ـــالَ ـــث ـــُل اأْم ـــاق ـــع ــــِرُب ال ــــْد يـَـــ�ــــشْ ـــِهق ـــ�ـــشِ ــــي اأْم ـــــــِدِه يـَــــْوَمـــــاً وف ـــي َغ ف

ــا ــَج ــِح ــُع اأْهـــــــَل ال ــف ــن ـــا ي ـــُه م ـــْن ـــِم ــِهَف ــ�ــشِ ـا�ــصِ وِمــــْن ِجــْن ِمــــْن اأبْـــَعـــِد الــنَـّ

ــْيــُخ اأبْــــنــــاءُه ــُر الــ�ــشَّ ــي ــ�ــش ــتَ ــ�ــشْ ــِهقــــْد يَ ــَة مـــن ِعــْر�ــشِ ــم ــْك ــِح ويـَــْقـــِبـــ�ـــصُ ال

تَـــْزَهـــَدْن َفــال  ــوٌم  ــ�ــشُ ــْق َم ــُم  ــْل ــِع وال ــِه5(  ــشِ ــ� ــْب ـــِم وفــــي َق ـــْل ـــِع ـــِب ال ـــَل ـــي َط ف

الَعَمى َعْنَك  ُف  يك�شِ َفَقْد  وا�ْشاأْل  ـــِه6(  ـــشِ ـــ� نْ ـــي اأُ ـــَم ف ـــاِل ـــع ــــَك ال ــــوؤالُ �ــــشُ

• • •

421
]ال�صريع[ وقال)1): 

ــــــوٌم يَـــْحـــتـــمـــي ُقــــْربَــــُه ـــرِء ي ـــم ـــل ِه)2)ل اأُنْ�شِ مـــْن  ــُة  ــشَ ــ� ــَوْح ال وتَــْظــَهــُر 

ــاِلــمــاً ــا �ــشَ ــَج ـــْد نَ ــٍع ق ــري ــشَ ــِهَكــــْم ِمــــْن � ــشِ ــْر� وِمـــــْن َعــــُرو�ــــصٍ مــــاَت فـــي ُع

• • •

)1)  الدي�ان: 196. 

)2)  في الدي�ان: »… ُيْحتمى ُقْرُبُه …« .
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ـين باب ال�شِّ

422
]الطويل[ قال)1): 

طا�َشا ِه  نَْف�شِ على  يَــْربَــْع  ــْم  لَ المرُء  َطيَّا�َشااإذا  كاَن  َمْن  الَجْهِل  ِبَقو�ِص  �َشيُْرَمى 

ُه ـــوءاً يَـــُعـــرُّ ـــشُ ــنَّ الـــمـــرُء � ـــ ــنَ ــاأَم وِء اأو ما�َشى)2)فــال ي اإذا جالَ�َص المعروَف بال�شُّ

ما هو كائٌن ُكلُّ  بعيداً  ]147/ب[ ولي�َص  عا�َشا3(  ِلَمْن  البطيَء  االأمــَر  ـــَرَب  اأْق ــا  وَم

• • •

)1)  الدي�ان: 197. 

ه …« . )2)  في الدي�ان: »… �س�ءاً َيغرُّ
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باب الهـاء

423
]الطويل[ قال)1): 

َعَليِه ــَت  ــْن ُه الـــَمـــْرَء  ــَت  ــاألْ ــشَ � مــا  ــِهاإذا  ــي ــــْن َرِغــــْبــــَت اإل ـــــراَك َحـــِقـــيـــراً َم يَ

�ــشــرورًة اإالَّ  الـــمـــرَء  ــاألَــنَّ  تَــ�ــشْ يَـــَديْـــِهفــال  َذاِت  ُكـــــلَّ  ــِه  ــي ــل ع ـــــــْر  وَوفِّ

ِه فاأْر�شِ لَديَك  ما  يَْبِغي  جــاَء  ــْن  وَم ــوُن لَــَديْــِه3(  ــك ــا ي ِبـــَجـــْهـــِدَك واتـْـــــُرْك م

• • •

424
]مجزوء الكامل[ وقال)2): 

ـــــاُه ـــــنَ ــــــُه ُم ــــــَدُع ــــــْخ ــــــمــــــرُء يَ ــــــاَلُهال ــــِرُع فــــي ِب ــــشْ ــــ� ــــــُر يُ ْه ــــــدَّ وال

ــــُكــــْن تَ ال  ـــــــْه  َم ـــــوى  ـــــَه ال ـــــــاذا  )3)ي َهـــــــــواُه  ـــــَدُه  ـــــبَّ ـــــَع تَ ـــــْن  ـــــمَّ ِم

ــــْر ــــــمــــــرَء   ُم ــــــْم بــــــــاأنَّ ال ــــــَل )4)واْع ـــــــَداُه  يَ ــْت  ــبَ ــشَ ــ� ِبـــمـــا ك تَــــَهــــٌن  

تـَـــــَرى ال  لــــــَك  اأٍخ  مــــــْن  ـــــــْم  ـــــــراُهَك فــــاً ِفــــْيــــَمــــْن تَ ـــــــــرِّ ُمــــتـَـــ�ــــشَ

الْـــ ـــي   اِر ف ــى قــريــَب الـــــدَّ ــش ــ� اأْم ـــــواُه5(  ـــَحـــَطـــْت نَ ــــْد �ـــشَ ـــــــــداِث  ق اأْج

ــــْو ــــيَ ــــــّراً  ِب ــــــتَ ــــــْغ ــــــْد كــــــــاَن ُم ـــــــــاُهق اأتَ ــــى  ــــتَّ ح ــــــــِه  ــــــــاِت َوَف ِم   

ــــا�ـــــصُ فـــــي َغـــــَفـــــالِتـــــِهـــــْم والـــــــمـــــــوُت دائـــــــــــــَرٌة َرَحــــــــــاُهالـــــنَـّ

ـــــــذي الَّ هلِل  فـــــالـــــَحـــــْمـــــُد  ]148/اأ[8(  ـــواُه  ـــشِ � مــا  ويـَــْهـــِلـــُك  ــقــى  ــْب يَ

)1)  الدي�ان: 406 – 407. 

)2)  الدي�ان: 407 – 408. 

)3)  في الدي�ان: » يا ذا الغ�اية ل تكن«. 

)4)  فيه اإفادة من ق�له تعالى في �س�رة الط�ر: 21 {  }.
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 425
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ـــــِه ـــــي ـــــِهالـــــــمـــــــرُء َمــــــْنــــــُظــــــوٌر اإل ـــــَديْ لَ مـــــا  ـــــى  ـــــْرج يُ داَم  مـــــا 

تَـــُكـــو اأْن   تَـــبـــغـــي  ــــَت  كــــْن ــــــْن  ــِهَم ــي عــل ـــٍل  ـــشْ ـــ� َف ذا  ـــــَر  ْه ـــــدَّ ال َن  

ــــ ـــَديْ يَ فـــــي    ـــا  م لــــُه  ــــُذْل  ــــابْ ف ـــي يَـــَديْـــِه3(  ـــا ف ـــمَّ ــــصِ َع ــــ� ــــــَك   واأْغ

• • •

426
]الوافر[ وقال)2): 

ـــِه يَـــَديْ فــي  ـــَي  ه ـــَمـــْن  ِل ــا  ــي ن ــدُّ ال ــــِهاأَرى  ـــمـــا َكـــــثُـــــَرْت لَــــَديْ َعـــــَذابـــــاً ُكـــلَّ

ــٍر ــْغ ــشُ ــ� ــا ِب ــه ــُن الـــُمـــْكـــِرمـــيـــَن ل ــي ــه عليِه)3)تُ هــانَــْت  ـــْن  َم ـــلَّ  ُك ـــِرُم  ـــْك وتُ

َفــَدْعــُه ــيٍء   �ــشَ عن  ا�ْشتَْغنْيَت  اإذا  اإليِه)4)3(  ــحــتــاجــاً  ُم ُكـــْنـــَت  ــا  م ــــْذ  وُخ

• • •

427
]الخفيف[ وقال)5): 

ـــــــــــــَدُه واإلـــــيـــــِه ــــُه فــــي يـــديـــِهاأنــــــــا بــــــــاهلِل َوْح ــــلُّ ـــُر ُك ـــخـــي ــــا ال ــــم اإنَّ

ــي  الــَحــْمـــ ــن ــَم ــَه ــــَو  األْ ـــِهاأحـــَمـــُد اهلل وْه ـــَديْ ـــُد لَ ـــزي ـــَم ـــنِّ وال ـــَم ــى ال ــــَد عــل

)1)  الدي�ان: 408. 

)2)  الدي�ان: 410 – 411. 

)3)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »تهين المكبرين …« .

)4)  في حا�سية الأ�سل: »ن�سخة: »وخذ ما اأنت تحتاج …« .

)5)  الدي�ان: 411 – 412. 
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قديماً مــنــُه  ــُت  ــْي ــَك بَ ــــاٍن  َزم ـــْم  َك ــِه3(  ــي ـــُت عــل ـــكـــْي ــى ب ــش ــ� ــــا م ثـَـــــمَّ لـَـــمَّ

ده«. د: »قد تقّدمه غيره اإلى هذا المعنى، ولكنَّه َجوَّ قال المبرِّ

• • •

428
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

اْمــــــــرٍئ عـــلـــى  ــــنَّ  ــــبَ ــــ�ــــشَ ــــْغ تَ ــــــَك مــــــاِنــــــٍع مـــــا فـــــي يـَـــــَديْــــــِهال  ل

ا�ْشـ الَّــذي   َمِع  الطَّ على  ْب  واْغ�شَ ]148/ب[2(  لَــَديْــِه  مــا  ــُب  ــْطــُل تَ ــاَك    ــْدع ــتَ ـ

• • •

429
]الكامل[ وقال)2): 

ــَرُه ــْك ــَك تَ ــْفــ�ــشِ ــنَ ــا ِل ــِرَك م ــي ــَغ ـــــَرْه ِل ُهِاْك ــزَّ ــنَ ــتَ ــَك ِفــْعــَل َمـــن يَ ـــْل بــنــْفــ�ــشِ ـــَع واْف

الَخنا خــاِطــَرَة  عنَك  ْمِتَك  ِب�شَ ـــْع  ــُهواْدَف ــبَ ــشْ ـــُه ِبـــَك اأ� ـــواِب فـــاإنَّ ـــَج َحـــــَذَر ال

ْف وانْتَ�شِ فاهِة  ال�شَّ اإلــى  فيَه  ال�شَّ ــِل  يَ�ْشَفُهوِك ــْن  ِمــمَّ ـْمِت  بال�شَّ اأو  بالِحْلـِم 

ـُه فــاإنَـّ ــزاِح  ـــ ــُم ــال ب ــَة  ــاَه ــك ــُف ال ــُهوَدِع  ــكَّ ــَف ــتَ ــه يَ ــُف َمــــْن ب ــخ ــشْ ــ� يُـــــْردى ويَ

ِوقــايـَـٌة الَحليِم  للمرِء  ْمُت  وال�شَّ ـــِه مــا يَــْكــرُه5(  ــنــفــي بــهــا َعــــْن ِعـــْر�ـــشِ يَ

االأَذى يَْقَرُعَك  حيَن  ِحْلَمَك  تَْن�َص  )3)ال  ويَْخنَُه  عليَك  يَْجني  ــْن  َم ــلِّ  ُك ــْن  ِم

االأذى َعــَلــى  الحليُم  ــبَــَر  �ــشَ ــمــا  ــُربَّ )4)ولَ ـــُه  ـــَدلَّ ـــتَ يَ ــــُه  ـــــَرى وكــــاأنَّ يُ ـى  حــتَـّ

)1)  الدي�ان: 412. 

)2)  الدي�ان: 408 – 410. 

)3)  في الدي�ان: »… عليَك وَيجبه«. وَيْخنه: يفح�س. 

)4)  يتدّله: يذهب عقله. 
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ُهولَـــُربَّـــمـــا َحـــَجـــَب الــحــلــيــُم جــوابَــُه ـــــُه لَـــُمـــَفـــوَّ ـــُه واإنَـّ ـــْن ــمــِت ِم ـــ ــ�ــشَّ ــال ب

الِحَجا ــذي  ب فاُه  ال�شَّ َجــَمــَح  ـــُهولَــُربَّــمــا  ـــَف نــــيُّ االأ�ـــشْ ـى يُـــَذلِّـــَلـــــــه الــــدَّ حــتَـّ

َوَقــــاَرُه الــَوُقــوُر  ــَي  نـَـ�ــشِ ــُربَّــمــا  ولَ  )10 (1( ـــَدُه  ـــَدْه ـــتَ يَ تــــراُه جـــاِهـــاًل  ــى  ــتّ ح

الَخنا َذوي  عــنــَك  نـَـْهــنَــْهــَت  ــمــا  ــُربَّ )2)ولَ وتَنَْهنَُهوا  اأَْحَجُموا   اإالَّ   ـْمِت  بال�شَّ

ــٌب ُمــتَــَحــجِّ االأذى  عـــِن  الــحــلــيــَم  ُهاإنَّ  ـــزِّ ـــنَ ـــتَ ــــــِن الـــَخـــنـــا ُمــــتـَـــوفِّــــٌر ُم وَع

ــَكــُهــْم ــَرُع اأهـــَلـــُه ويُــري ــشْ ــ� ــُي يَ ــْغ ــبَ ُهوال ـــاأوَّ ـــتَ ـــْرِعـــِه يَ ــْم ِمــــْن �ـــشَ ــُه ــُع ــْي ــِم وَج

ٌب لَــــُمــــوؤدِّ ــــِه  ــــِل الأه مــــاَن  الــــزَّ ]149/اأ[اإنَّ  ــُه  ــبِّ ــنَ وُم ــٌظ  ــقِّ ــيَ وُم ــِه  ــروِف ــشُ ــ� ِب

فاِتها �شِ ماِن  الزَّ ِعبَِر  عْن  اأَفِقْهَت  ــُه15(  ــَق ــْف تَ ــُه  عــن اأراَك  ــُت  ــشْ ــ� لَ ــاَت  ــه ــْي َه

الِغنَى طــلــِب  فــي  تَــِعــْبــَت  اأراَك  ــَرُهولــقــْد  ــشْ ــ� ــُه َمـــْن يَ ــالُ ــن ــ�ــَص يَ ــي ــاً ول ــَره ــشَ �

ٌع ُمـــنَـــاِزِ ـــــَت    واأن نــيــا  الــدُّ ــي  ف ــُهواأراَك  ــِق ــْه ــَق وُمـــنـَــاِفـــ�ـــٌص وُمـــــُمـــــاِزٌح، وُم

التُّقى ــــَذوي  ِب ــبَّــُهــوا  تـَـ�ــشَ ــَن  ــذي ــلَّ ِل ـــْل  ــُهُق ــبِّ ــشَ ــ� ــتَ ُم ـــِه  ِبـــنَـــْفـــ�ـــشِ ـــنَّ  ـــبَ ـــَع ـــْل يَ ال 

التَُّقى ِذْي  ِمــْن  التُّقى  يَْخفى  ال  ـُهَهْيهاَت  ُمــتَــاألِـّ اْمــــــروؤٌ  ــى  ــف ــْخ يَ َهـــْيـــَهـــاَت ال 

اأ�ْشراَرها َطــَوْت  اإذا  الُقُلوَب  اإنَّ  االأْوُجــــُه20(  ِمْنها  ـــراَر  االأ�ـــشْ ــَك  ل ــــَدْت  اأبْ

• • •

430
]الطويل[ وقال)3): 

ــِه تــاِئ ـــلَّ  ُك وَدْع  ــا  ــي ن ــدُّ ال عـــِن  ــْر  ــبَّ الَمهاِمِه)4)تَــ�ــشَ في  بــِه  يَْهوي  ــًوى  َه ُمطيِع 

)1)  يتدهده: يتدحرج. 

)2)  في حا�سية الأ�سل: »… عند ذوي الخنا«. تنهنه�ا: كّف�ا. 

)3)  الدي�ان: 410. 

يّة والَقْفر.  )4)  المهامه، جمع َمْهَمه: الَبرِّ
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ُمــكــاِلــٍب ــَن  ــْي ــبَ َف ــيــا  ن والــدُّ ــا�ــَص  ــنَّ ال ــِهَدِع  ــاِف ــشَ ــ� ـــاٍب وبَــــْيــــَن ُم ـــي ـــاأن عــلــيــهــا ب

ـــوِرِه م اأُ فــي  نف�َشُه  يُحا�ِشْب  ــْم  لَ ــاِبــِهوَمـــْن  ــٍل ُمــتــ�ــشَ ــِك ــ�ــشْ ــي َعــظــيــٍم ُم يَــَقــْع ف

ْبِرهْم ِب�شَ اإالَّ  ِل  الَف�شْ اأهُل  فاَز  وما  ــهــواِت واْحــتــمــاِل الــَمــكــاِرِه4(  َعــِن الــ�ــشَّ

• • •

431
]ال�صريع[ وقال)1): 

ـــْه ـــَديْ ـــا لَ ـــمَّ ـــمـــرِء وَع ـــِن ال ـــصِ ع ـــ� ــْهاأْغ ـــــْرَت مــا فــي يــدي ــــْن َوفَـّ اأُخــــــوَك َم

ـــــْن حـــيـــُث ال ـــِه ِم ـــي ـــاأت ـــــْن ت ــــــلَّ َم عــلــيــْهوَق ِثـــْقـــاًل  ُكـــْنـــَت  اإالَّ  ــــواُه  ــــْه يَ

�َشْيِئِه فــي  ــَة  ــب ْغ ــرَّ ال بــي  َظـــنَّ  َمـــْن  ]149/ب[3(  ــْه  ــي اإل ي  ُدنـُــــوِّ ــُه  ــْن ِم ــي  ــَدن ــاَع ب

• • •

432
]المديد[ وقال)2): 

ـــاُه ـــنَ ــى َمـــــْن َج ــل ــــُب ع نْ ــــذَّ ــمـــا ال ـــواُهاإنَـّ ـــشِ ـــْر قـــبـــُل َجــــُهــــواًل � لـَــــْم يَـــ�ـــشِ

فاأْم�َشى َجميعاً  ــُص  ــا� ــنَّ ال ــَد  ــ�ــشَ َف اأَذاُه2(  ـــا  ـــنَّ َع َكـــــفَّ  َمـــــْن  َخــــْيــــُرُهــــْم 

• • •

433
]الخفيف[ وقال)3): 

فيها ـــَر  ـــبَّ ـــَج تَ نـــيـــا  الـــدُّ ــــــبَّ  اأَح )4)َمــــْن  وِتــْيــَهــا  الْتبا�شاً  َعــْقــُلــُه  ــى  واْكــتـَـ�ــشَ

)1)  الدي�ان: 412. 

)2)  الدي�ان: 415 – 416. 

)3)  الدي�ان: 416. 

)4)  في الدي�ان: »… تحّير فيها …« .

Ehtibal_Book.indb   375 12/9/09   3:27 PM



376

ــا عـــلـــى  ذا ــه ــي ــِن ــمـــا اأتـْـــَعــــبـَـــْت بَ ــاُربَـّ ــه ــي ــن ــبَ ِل ـــا  ـــه ـــلِّ وَخ َفــــَدْعــــهــــا  َك  

واإالَّ بـــالـــَكـــَفـــاِف   ـْفــ�ــصَ  الــنَـّ ـــِع  ـــنِّ ـــــْوَق مـــا يـَـْكــِفــيــهــاَق ـــَك َف ـــْن َطـــَلـــبـَــْت ِم

ــْر ــمِّ ــا ُع ـــِرَك م ـــْم ـمــا اأنــــَت ُطــــوَل ُع )1)اإنَـّ فيها  اأنــــَت  ــي  ــت الَّ ــاَعــِة  بــالــ�ــشَّ َت  

لَْم الَّــذي  في  وال  َم�شى  ِفيما  لي�َص  ــهــا5(  ــي ــِل ــْح ــتَ ــ�ــشْ ــُم ٍة ِل يــــــاأِت ِمـــــْن لَــــــذَّ

• • •

434
]الطويل[ وقال)2): 

ـــْم يَــــُدْم َفــَذريــِه ــْهــمــا لَ ــُص َم ــ� ــْف ــــا نَ ــتَــِظـــــريــِهاأيَ فــانْ ــِك  ــي ف َراأٌي  وِلــْلــمــوِت 

ِه ِبنَْف�شِ َوحــيــداً  ِمنَّا  ى  َم�شَ ــْن  َم ى  ــِهَم�شَ ــِي ــل نَ ــكُّ  ــشُ ــ� نَ ــاً ال  ــك ــي ــشِ ـــُن َو� ـــْح ونَ

بعَدُه الــمــرِء  عــِن  يُ�ْشِليِهْم  الــمــرِء  اأبــيــِهبَنُو  بــعــَد  ــــالُه  ــــشْ اأ� مـــا  مــــاَت  اإذا 

ــْم ُه ــدَّ ــشَ ــاً اأ� ــّم ــِص َه ــا� ــنَّ ــــلَّ ال ــــُت اأَق فيِهراأي ُهــــَو  ِبــَمــا  ـــْم  ـــاُه ـــش واأْر� ُقــنُــوعــاً 

لُه ى  َق�شَ اأْمــراً  يَْق�ِص  لَْم  ِلَمْن  َفُطوبى  ]150/اأ[5(  ــيــِه  وَر�ــشِ ُه  ـــرَّ �ـــشَ اإالَّ  اهللُ  ــه  ب

ِه ِلنَْف�شِ يَْبغي  َظــلَّ  َمــْن  في  َخْيَر  وال  ــِه6(  ــي ــي الأخ ــغ ــتَ ــْب يَ ــِر مـــا ال  ــي ــخ ــــَن ال ِم

• • •

435
]الكامل[ وقال)3): 

اآتــيــْه ـــَة  ـــال ـــَح َم ال  ــــوادَث  ــــح ال ـــرُّ وغــــاِديـَـــْهاإنَّ  ـــُم ـــٍة تَ ـــح ِمــــْن بــيــِن رائ

)1)  ورد في الدي�ان بعد هذا البيت بيٌت وه�:

جميعًا ـــهـــاَر  والـــنَّ ــَل  ــي ــلَّ ال �ساكنيهاوَدِع  ــــى  اإل نــيــا  الــدُّ ــقــالن  ــن ي

)2)  الدي�ان: 417. 

)3)  الدي�ان: 417 – 418. 
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ــاءًة ــج ــلــيــُم ُف ـمــا اْعــتُــِبــَط الــ�ــشَّ )1)ولَــُربَـّ الــعــاِفــيَــْه  ليُم  ال�شَّ ُرِزَق  ــمــا  ــُربَّ ولَ

ُقـــُلـــوبُـــنـــا ــــنُّ  ــــِج تُ مــــا  يـــعـــلـــُم  ـــْهاهللُ  ـــيَ خـــاِف عـــلـــيـــِه  تـَــخـــفـــى  ال  واهللُ 

ــوا ــُل ــوَز واأمَّ ــنُ ــُك ــــى َكــنَــُزوا ال لَ ـــَن االأُ الخاليَْهاأي الــُقــروِن  ــو  ــنُ بَ الـــُقـــُروُن  ـــَن  اأي

ِمْنُهُم المناِزُل  بََحِت  فاأ�شْ َدَرُجــوا  ــُن خــاِلــيَــْه5(  ــمــدائ ــِت ال ــَح ــبَ ــشْ َقــْفــراً واأ�

والِبَلى المقاِبَر  يَْن�َشى  ِلَمْن  َعَجباً  الباِليَْه6(  ــِعــظــاَم  ال يـُـْحــيــي  َمـــْن  �ُشبحاَن 

• • •

436
]المتقارب[ وقال)2): 

ــتَــْنــِبــهــوا ا�ــشْ اآَدَم  ـــي  ـــن بَ يـــا  ــوااأال  ــُه ــتَ ــْن ـــْم تَ ـــَل ـــــا َقـــــْد نـُــِهـــيـــتـُــْم َف اأَم

االإْعـــِتـــبـــا َذوي   ِمــــْن  َعـــَجـــبـــاً  ــُهاأيــــا  ــِب ــْن ــتَ ــشْ ــ� ُم الـــيـــوَم  ــُم  ــه ــن م ـــا  م ِر   

اللَّبْيـ ـــُت   راأي َحتَّى  النَّا�ُص  َطَغى  ـــُه3(  ـــَم ـــْع ـــِه يَ ـــاِن ـــي ـــغ ـــــَب فـــي َغـــــيِّ ُط

• • •

437
]الب�صيط[ وقال)3): 

ِعَلٍل ُذو  ــمــوُت  وال ُدَوٍل  ُذو  ــُر  ْه ــدَّ ــاُهال ــب ــشْ اأ� ــُص  ــا� ــنَّ ــــٍل وال اأَم والـــمـــرُء ذو 

ــٌر ــبَ ــتَ ــْع ـــٌر ِفــيــِهــنَّ ُم ـــبَ ـــــْم تـَـــــَزْل ِع ]150/ب[ولَ ـــراُه  اأْج واهللُ  َقـــَدٌر  بها  يَــْجــِري 

فٍة رَّ ُم�شَ نَْف�ٍص  ُذو  ــَحــُك  ويـَـ�ــشْ ــــكــــاُهيبكي  اأبْ واهللُ  ـــُه  ـــَك ـــَح ـــشْ اأ� واهللُ 

ــو الــَمــْهــجـــــوُر جــاِنــبُــُه ــُه ــلــى َف ــتَ ــُمــْب والــَجــاُهوالْ الــمــاُل  يكوُن  حيُث  والــنَّــا�ــُص 

ّحة، وال�سليم الثانية: الملدوغ. )1)  اعتبط: هلك ومات. وال�سليم الأولى: ذو ال�سِّ

)2)  الدي�ان: 418. 

)3)  الدي�ان: 419 – 420. 
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تـَـَدبَّــَرُه َقــْد  َربٍّ  َخْلِق  ِمــْن  والَخْلُق   )5(1( ـــــْوالُه  َم واهللُ  ــٌد  ــبَ ــْع ــتَ ــُمــ�ــشْ َف ُكـــلٌّ 

ـــُه ـــتُ ـــابَ ـــٍد ِلـــــَمـــــْوالُه اإنَ ـــْب ـــَع ـــى ِل ـــوب اُهُط اأوَّ ــِب  ــْل ــَق ال ُمــنــيــُب  ــٌد  ــْب َع ـــاَز  ف قـــْد 

ــهــا ــِل ــاِط ــا وبَ ــي ن ــدُّ ــال ـــِن ب ي ـــدِّ ــَع ال ــائ ــا ب ــواُهي يـَـ�ــشْ لي�َص  �َشيئاً  بــديــِنــَك  ــى  تَــْر�ــشَ

لَِعٍب ــي  وف ــٍو  ــْه لَ فــي  ـــَت  اأنْ َمــتَــى  حتَّى 
(2( ــاُه  َف فاِغراً  يَْهوي  نـَـْحــَوَك  والموُت 

ـــْدرُكـــُه ــى الـــمـــرُء يُ ــنَّ ــَم ــتَ ــا يَ ــا ُكـــلُّ م ـاُهم تَــَمــنَـّ فــيــمــا  َحـــْتـــُفـــُه  اْمـــــرٍئ  ُربَّ 

ــًوى وَه لَّة  �شِ ــُغــروٌر  لَ الُمنى  اإنَّ  يـَـْهــواُه10(  يِء  ال�شَّ في  اْمـــرٍئ  َحــْتــَف  لـَـَعــلَّ 

ــا ــه ــُرِف نــيــا وُزْخ ــِل بــالــدُّ ــلــَجــْه ــرُّ ِل ــتَ ــْغ ُدنـــيـــاُهتَ ــــُه  تْ َغــــرَّ ـــْن  ـــَم لَ ــيَّ  ــق ــشَّ ــ� ال اإنَّ 

ــُه ــالمــتُ ـــْت �ــشَ ـــاً وقــــْد طـــالَ تَْغ�َشاُهكــــاأنَّ َحـــيّ الموِت  �َشكراِت  في  �شاَر  قــْد 

يُــــراُد بهْم ــا  ــمَّ ــُص فــي َرْقـــــَدٍة َع ــا� ــنَّ ــــاُهوال ــــبَ ـــٌك واإنْ ـــري ـــْح ـــوادِث تَ ـــح ـــل ول

فاً ُمْنتَ�شِ ُكْنَت  ما  اإذا  ُهــِديــَت  ْف  اُهاأنْ�شِ تَْر�شَ لَ�ْشَت  �شيئاً  للنَّا�ِص  تـَـْر�ــَص  ال 

ُمْقِبَلًة بُ�ْشراُه  اأتَــْت  ــوٍم  ي ُربَّ  يا  بُ�ْشراُه15(  النَّْعِي  وِت  ِب�شَ ا�ْشتحالَْت  ــمَّ  ثُ

ــَرُه ــَغ ــَرنَّ ِمـــَن الــمــعــروِف اأ�ــشْ ــِق ــْح ُح�ْشناُهال تَ ــاِن  ــش ــ� االإْح فــعــاِقــبَــُة  ــْن  ــشِ ــ� اأْح

ـــٌة ـــبَ ـــــدَّ عـــاِق بُ ــــُه ال  ل ـــــــٍر  اأْم ــــــلُّ  ]151/اأ[وُك ُعْقباُه  اأْحــَمــْدَت  ما  ــِرَك  اأْم وَخْيُر 

بَُحنا وُم�شْ ُمْم�َشانا  وللموِت  )3)نَْلُهو  اُه  َم�شَّ الموِت  َوْجــُه  بِّْحُه  يُ�شَ لَْم  َمْن 

ِرْحَلتُُه للموِت  ــْت  َدنَ قْد  َفتَـًى  ِمــْن  )4)َكــْم  ــواُه  ــْق تَ ِلــَلــْقــبــِر  الــَفــتَــى  زاِد  وخــيــُر 

نيا واأ�ْشَحَقُه الدُّ في  الموَت  اأبَْعَد  ما  نــيــا واأْحـــــالُه )5)20(  ــى الــدُّ ــنَ ــــرَّ َج ومــا اأَم

)1)  في الدي�ان: »… قد يدّبرُه …« .

)2)  فغر فاه: فتحه. 

)3)  في الدي�ان: »تله� وللم�ت …« .

)4)  اأفاد من ق�له تعالى في �س�رة البقرة: 197 {  }. 

)5)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »ما اأقرب الم�ت …«. وفي الدي�ان: »… في الدنيا واأفظعه …« .
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ِفيـ وكــابـَـَد  �شيٍء  في  المرُء  ناَف�َص  ــُه وَخــــالَُّهَكــْم  ــى عــن ـــمَّ َمــ�ــشَ ــَص ثُ ــا� ــنَّ ــــِه ال

ــرُّ به ــ�ــشَ ــــٍف يُ ــفــيــُق عــلــى اإلْ ــنــا الــ�ــشَّ ــْي ــاُهبَ ــجَّ ــشَ و� ــاً  ــوم ي ــُه  ــشَ ــ� ــَم اأْغ ــاَر  ــش � اإْذ 

ــــمَّ يـُــْخـــِرُجـــُه ــاًل ثُ ــي ــل ــِه ق ــي ــي عــل ــك ــْب ــاُهيَ ــ�ــشَ ــْن ــُه ثُـــمَّ يَ ــن ـــــصَ م ــُن االأر� ــمــِك ــيُ َف

�َشيَْبُلُغُه يــومــاً  ـــٍل  اأَج ِذي  وُكـــلُّ  ــقــاُه24(  ــْل ــيَ �ــشَ يـــومـــاً  ـــٍل  ـــَم َع ِذي  وُكـــــلُّ 

• • •

438
]الخفيف[ وقال)1): 

ـــاٍع ن اآَدَم  البْـــــِن  ــُب  ــي ــشَّ ــ� ال ــمـــا  ـــــمَّ نَـــَعـــاُهاإنَـّ ـــْيـــِه ثُ ـــــاَم فـــي عـــاِر�ـــشَ ق

يَُروَما والــنَّــهــاَر   اللَّيَل  ــَرى  تَ ــْم  َك  )2(2( ــبَــاُه  و�ــشِ ـــَوُه  ـــْه لَ َمـــدَّ  ــْن  ــم ِل ِن   

• • •

439
]مجزوء الرمل[ وقال)3): 

ــــــرَء اأُخــــــــــوُه ــــــم ـــــِلـــــُم ال ــــــــــــــــــــــوُهيـُــــ�ـــــشْ لـــــلـــــمـــــنـــــايـــــا واأبُ

يَـــْبــــ ال   ـــــــــنـــــــــاِء   االأبْ ـــــــــــو  ـــــوُهواأبُ ـــــنُ بَ ــــى  ــــق ــــْب يَ وال  ـــــــَقــــــَى   

ِلـــــــَقـــــــْوٍم ـــــــــوٍر  ـــــــــْذُك َم ـــــوُهُربَّ  ــــْم َفـــــنَـــــ�ـــــشُ ــــه ــــن غــــــــــاَب ع

الْـــــ ــــِه    ــــي ــــِن ــــشِ � ـــــى  ـــــن اأْف ــــنُــــوُهواإذا  ــــــــَمـــــــْرُء   اأْفــــــنـَـــــْتــــــُه �ــــشِ

يَــْبـــ ــــــْد   َق ـــرِء  ـــم ـــال ب ـــــــاأْن  وك ـــــــــوُه5(  ـــــــــَربُ ــــِه اأْق ــــي ــــل ـــــــِكــــــي  ع

ــــا ــــــوَم قــــــــــْد   َق ــــــق ــــــــــــاأنَّ ال ـــــــــــــوُهوك ـــــوا: اأْدِرُك ـــــالُ ـــــَق ــــــــوا  َف ُم

)1)  الدي�ان: 421. 

)2)  في الدي�ان وحا�سية الأ�سل: »… والنهار يدومان …« .

)3)  الدي�ان: 421 - 424 
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ـــــــوُه   َكـــــلِّـــــُمـــــوُه ـــــــُل ـــــــاِئ ـــــــشَ ـــــــوُه� ـــــــنُ ـــــــقِّ كـــــــــــــوُه  لَ َحـــــــــــــرِّ

ـــــ ــــتَــــْيــــاأ�ــــصَ مــــنــــُه   الْ ـــــــاإذا ا�ــــشْ ُفــــــوُهف ـــــــْوُم  قــــــالــــــوا: َحــــــرِّ ـــــــَق ـ

ــــــــــوُه ــــــــــُه ــــــــــــوُه َوجِّ ُف ــــــــــــرِّ ـــــوُهَح ـــــش ـــــ� ـــــمِّ ُدوُه َغ ـــــــــــــــــــــــدِّ َم

ــــٍل ــــي ــــَرَح ِل ـــــُلـــــوُه   َعـــــجِّ ــــوُه10(  ــــ�ــــشُ ــــِب ــــْح تَ ال  ــــــُلــــــوا   َعــــــجِّ

ـــــوُه ـــــُل ـــــشِّ ـــــ� ــــــــــــوُه َغ ــــــــــــُع ـــــــــوُه َحـــــــنِّـــــــطـــــــوُهاْرَف ـــــــــنُ ـــــــــفِّ َك

ــــــــ ـــــــي   االأْك ـــــــفَّ ف )1)فـــــــــاإذا مـــــا لُ ِاْحـــــِمـــــُلـــــوُه  قـــــالُـــــوا:  ـــــفــــاِن 

ـــــــــوا ـــــــــوَق اأْع ــــــــــِرجــــــــــوُه ف ]151/ب[اأْخ ـــوُه  ـــُع ـــيِّ ـــشَ � الــمــنــايــا  ِد  

ـــــــوا عــــلــــيــــِه ـــــــلَّ ــــــــــــــاإذا �ـــــــشَ بـُـــــــوُهف ِقـــــــيـــــــَل: هـــــــاتُـــــــوا َقــــــــرِّ

ــــ الْ ـــتَـــْودُعـــوُه   ا�ـــشْ مـــا  ـــــاإذا  ف ــــــوُه15(  ــــــَرُك ــــــاً تَ ــــــن ــــــــاأْر�ـــــــصَ  َرْه

َرْدٍم ـــــَت  ـــــح ت ـــــــوُه  ـــــــُف ـــــــوُهَخـــــــلَّ ـــــــُل ـــــــَق اأْوَقــــــــــــــــــــــــروُه  اأثْ

ـــــوُه ـــــُق ـــــَح ـــــشْ ـــــــــــُدوُه اأ� ـــــــــــَع ــــــــــــــــــــــُدوُه اأْفـــــــــــــــــــَرُدوُهاأبْ اأْوَح

ـــــــوُه ــــــــ ـــــــاَرُق ُعـــــــــــــــــــــــوُه ف ــــــوُهَودَّ ــــــُف ـــــــوُه َخــــــلَّ ـــــــْم ـــــــَل ـــــــشْ اأ�

ـــــْو ـــــلَّ ــــــوا عــــــنــــــُه   وَخ ــــــنَ ــــــثَ يَـــــْعـــــرُفـــــوُهوانْ لـَــــــــْم  ــــــــــاأْن  ك ُه  

ِفـــيـــَمـــا ـــــوَم  ـــــق ال وكـــــــــاأنَّ  ــــــــــْم يَــــــُلــــــوُه20(  ــــــــــاَن فـــــيـــــِه لَ ك

ــــ ـــْن ـــــــَن  الـــبُ ــــا�ــــصُ ِم ــــنَّ ــــى ال ــــنَ ــــتَ ــــُكــــنـُـــوُهابْ ـــــــْم يـَـــ�ــــشْ ـــــاِن  مـــــا لَ ـــــي ـ

ــــــــ ــــــــَن  االأْم ـــا�ــــصُ ِم ـــــوُهجــــمــــَع الــــنَـّ ـــــُل ـــــاأُك ــــــــْم ي ـــــا لَ ـــــــــــواِل  م ـ

االآ ــــــــــَن   ِم ـــــصُ  ـــــا� ـــــنَّ ال ـــــا لَــــــــْم يـُـــــــْدرُكــــــــوُهطــــلــــَب  ــــــــــاِل  م م

ـــا ــــِل  الـــنَّ ــــَع ــــْج ــــــْم يَ ــــــْن لَ ــــــلُّ َم ـــــــــوُهُك ـــــــــَرُك �ـــــــــصَ اإمـــــــــامـــــــــاً تَ

َمــا ـــــى  اإل ـــى  ـــوت ـــَم ال ــــَن  ــــَع َظ ــــــــــــوُه َوَجـــــــــــــــــــُدوُه25(  ُم ــــــــــــدَّ َق

)1)  في الدي�ان: »… فاْحمل�ه«. 
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ـــــْوِم مـــــا   كا ـــــَق ـــصُ ال ـــ� ـــْي ــــــوُهطـــــاَب َع َر�ــــــشُ ــــــوُم  ــــــق ال اإذا  َن  

ـــ ــشْ ــ� ــــْن  تَ ــــَم ـــئـــَت َف ـــصْ ِبـــمـــا �ـــشِ ـــ� ــــوُهِع ــــشُ ــــ� ـــــــاُه تَ ـــــــي ـــــــــــــــُرْرُه  ُدن ـ

الــــنَّــــا ــــــــِرِم   ــــــــْك يُ ــــــــْم  لَ ــــوُهواإذا  ــــِرُم ــــْك ــــــْم يُ �ـــــــصَ   امـــــــــروؤٌ لَ

ــــــِب   الـــنَّـــا ــــــْرَغ )1)ُكــــــلُّ َمــــــْن لـَـــــْم يَ ــــــُروُه  ــــــغَّ �ــــــشَ ـــــِه  ـــــي اإل ـــــــصُ   �

ــا ــنَّ ال َرِغــــــــَب   ـــــْن  َم ــــــى  واإل  )30(2( ــــــــُروُه  ــــــــب اأْك اإلـــــيـــــه  �ـــــــــصُ   

ــــ ـــ�ـــشْ ـــَف ـــال ــــــمــــــا يـُـــــــْعــــــــَرُف ب َذووُهاإنَّ الـــــنَّـــــا�ـــــصِ  ـــــــَن  ِم ــــــــــِل   

ــــْم ــــا لَ ــــروِف م ــــع ــــم ـــــُل ال ـــــــُوجـــــــوُهاأْفـــــ�ـــــشَ ــــه ال ــــي تـُــــــبـــــــتـَــــــَذْل ف

ــا ـــتـَــْغـــنـَــْيـــَت عــــن  �ــشَ ـــا ا�ـــشْ ــــــــــوُهاأنـــــَت م ْهــــــــَر اأُخ ـــــــَك  الــــــــدَّ ِحـــــــِب

اإلـــيـــِه ــــَت  ــــْج ــــتَ اْح فـــــــاإذا  ـــــــــوُه34(  ــــــــَك ُف ــــــــجَّ �ــــــشــــــاعــــــًة َم

• • •

440
]الخفيف[ وقال)3): 

عــلــيــِه يَــْبــكــي  لــلــمــوِت  بــــاٍك  ــــْد َحـــــوى مــــالـَـــُه ِبــِكــْلــتــا يـَـــَديـْـــِهُربَّ  ق

ِلـــتـُــراثـــي ــــــي  وارث ـــــمُّ  َه اإنَّــــمــــا  اإليِه)4)2(  ــيــُر  اأ�ــشِ مــا  ال  َمـــْوتـــي  ــَد  ــع ب

قد  بها،  خاَطَب  ]152/اأ[  واإيّاه  عّمار،  بن  من�صور  مع  العتاهية  الأبي  خبر  االأبيات  ولهذه    

ْفر، وهي قوله)6):  ذكرته في مو�صعه من كتاب )بيان العلم()5)، واخت�صرته في اأول هذا ال�صِّ

)1)  في الدي�ان: »… َمن لم يحتج النا�س …« .

)2)  ورد في الدي�ان بعد هذا البيت ع�سرة اأبيات لي�ست في الأ�سل. 

)3)  الدي�ان: 424. 

)4)  في الدي�ان: »… وارثي بعد م�تي          ما اأَخّلي ل ما …« .

)5)  جامع بيان العلم وف�سله: 1110/2 – 1111. 

)6)  الدي�ان: 425. 
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]الب�صيط[  

441
ُمتَّهماً بَْحَت  اأ�شْ قد  النَّا�ِص  واِعـــَظ  )1)يا  تاأِتيها  اأنــَت  ــــوراً  اأُُم منهْم  للنَّا�ِص 

ــُه ــْورتُ وَع ـــْرٍي  ُع مــْن  ــوِب  ــثَّ ال )2)كُمْلِب�ِص  ــا  ــه ــواِري يُ اإْن  ــا  م بــاديــٌة  لــلــنَّــا�ــِص 

تَْعلُمُه ــْرِك  ــ�ــشِّ ال بــعــَد  ــــِم  االإثْ َم�َشاويهاواأْعـــَظـــُم  عــن  َعماها  نـَـْفــ�ــٍص  ُكــلِّ  فــي 

ُرها تُْب�شِ النَّا�ِص  ِبُعيوِب  ِعْرفانُها   )4(3( فيها  الَّــذي  الَعْيَب  ُر  تُْب�شِ وال  منهْم 

• • •

442
]الطويل[ وقال)4): 

اأتَــنَــبَّــهــا اأْن  ــ�ــُص  ــْف نَ ــا  ي ــي  ل يَـــــاأِْن  ــــْم  لَهااألَ ــَمــْن  ِل رَّ  الُم�شِ ــْهــَو  الــلَّ ــــُرَك  اأتْ واأْن 

ــْهــوٍة ــ�ــشَ ِب ــي  ــنِّ ِم ــرِّ  لــلــ�ــشَّ ــلــي  ــَم َع ــااأرى  َه ــرُّ ــَك تَ اإالَّ  الــخــيــَر  اأُروُم  ــُت  ــ�ــشْ ول

تاِبعاً كـــاَن  اإذا  ــاًل  ــْه َج ــرٍئ  ــاْم ب ــى  ــَف ا�ْشتَهىَك مــا  ــلِّ  ُك ــى  اإل نيا  الدُّ ــَن  ِم ـــَواُه  َه

ــَد ِعـــْبـــَرٍة ــع ـــَرٌة ب ـــْب ـــي ُكــــلِّ يــــوٍم ِع انْتَهىوف ــَو  ُه لــْو  للَفتَى  ــاٍه  ن الــمــوِت  وفــي 

َغــَفــالتــِه على  نــيــا  الــدُّ بني  وُكـــلُّ  ــا5(  ــه ــَوجَّ ــُث تَ ــي ـــــــداُر ح تـُــواجـــُهـــُه االأْق

• • •

)1)  في الدي�ان: … اإذ عبت منهم …« .

)2)  في الدي�ان: »كالملب�س الث�ب …« . وفي الأ�سل: »مع اإن ي�اريها«؛ ول وجه له.

)3)  في الدي�ان: »و�سغلها بعي�ب …« .

)4)  الدي�ان: 426. 
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443
]مجزوء الكامل[ وقال)1): 

ــــا ــــَه ـــــــــــيَّ اإي ـــــَك اأَُخ ـــــي ـــــاً اإل ـــــه ــااإي ــَه ــي ــــــَت ِت ــــــدثْ ـــــــْد اأْح ـــى وَق ـــل ـــْب تَ

ــــٍة ــــَظ ــــْف ــــِم لَ ــــَل ــــْي ــــشَ ــــــــــــُربَّ � تَِعيها)2)]152/ب[ولَ ُذٌن  اأُ بها  ــْت  ــَق ــِل َع

ـــيــــ ــــــــَن  الـــَحـــِل ـــــَدنَّ ِم ـــــُع ـــــْب ـــــيَ ــِفــيــهــاولَ �ــشَ مـــــاَرى  اإْن  الـــِحـــْلـــُم  ـــــِم    ـ

ـــ ــْف ــنَ ــــــْن  ِب ـــَك ُك ـــَلـــْم ِبـــنَـــْفـــ�ـــشِ ــاِا�ـــشْ ــه ــي ــِق ـــاً َف ـــَك عــــاِلــــمــــاً َطــــبَـّ ـــشِ ـــ� ـ

الــتُّــقــى عــلــى  ـــْدَت  َحـــ�ـــشَ واإذا  ــا5(  ــَه ــي ــِب ــشَ قــــومــــاً  َفــــُكــــْن ِبــــِهــــُم �

ــــــ ــــاِد ِديْ ــــ�ــــشَ ــــَف ــــهــــوٍة ِب ــتـَـهــيــهــا )3)َكـــــــْم �ــــشَ ـــَك تـَـ�ــشْ ـــتُ ـــْد راأي ـــَك   ق ـــِن ـ

ــــــا ِبــــهــــا ــــــي ن ــــــدُّ ــتَــريــهــايـــــــا بـــــــائـــــــَع ال ـــــــــــْوراً يَــ�ــشْ ــــــــــْوراً وَط َط

ـــــدا ـــــا  َف ـــــي ن ـــــدُّ ـــــــــا َرَحـــــــــى ال ـــيـــهـــااأمَّ ـــِن ــــــــرٌة تَـــــــــــــُدوُر عــــلــــى بَ ئ

ـــــــــــَظ لـَــــْحـــــَظـــــٍة ــاولَـــــــَعـــــــلَّ الِح ــه ــي ــِل ـــوُت فــــي اأُخــــــــرى تَ ـــم ـــيَ ـــشَ �

َدا اأنَّ   تُـــوِقـــُن  ـــَت  ـــْن ُك اإْن  ــا10(  ــه ــي ِف ــــــــَت  اأن داٍر  ـــــُر  َغـــــْي راً  

ـــا وتـَـــْبـــــ ـــه ـــــروُر ب ــهــايَـــْبـــقـــى الـــــ�ـــــشُّ ــي ــن ــاِك ــ�ــشَ ــــَقـــى الـــَمـــْكـــُرمـــاُت ِل

ــــراً ــــمِّ ـــا ُمــــتـَـــ�ــــشَ ـــه ــــْل ل ـــــ ــــَم ــــاْع يَــْبــتَــِغــيــهــاف ــــْن  ِمــــمَّ ُكــــْنــــَت  اإْن 

ـــ ــْغ ــُم ِل نـــيـــا   الـــدُّ فـــي  ـــَر  ـــْي َخ ال  ـــا13(  ـــه ـــي ـــق ـــتَّ يَ ال  ــــا  ــــه ب ــــــــرٍّ    ــــــــتَ ـ

• • •

)1)  الدي�ان: 426 – 427. 

يلم: الداهية.  )2)  ال�سَّ

)3)  في الدي�ان: »… لف�ساد دينك …« .

Ehtibal_Book.indb   383 12/9/09   3:27 PM



385

باب الـواو

444
]الطويل[ قال)1): 

�َشَهْوا ما  ُطــوِل  في  للنَّا�ِص  َعَجباً  لََهْوااأيَــا  ما  ُطوِل  وفي  وا  اْغتَرُّ ما  ُطوِل  وفي 

مري�شًة َدْعــــوى  اهلل  نــرجــو  ــون خــاُفــوا كما َرَجــْوايــقــولــون:  ــْرُج ولــو اأنَّــهــم يَ

ــٍة ــلَّ ــن ُكـــُهـــوٍل َوِج ــــاٌل م ــابَــى ِرج ]153/اأ[تَــ�ــشَ اأتـَـْوا  ما  يُبالُوَن  ال  حتّى  اللَّْهِو  اإلى 

ــُه ــُل اأْه �ــشــاَر  اإْذ  ْيِب  لل�شَّ ــا  ــْوءتَ �ــشَ بَْواَفــيَــا  �شَ ــَوٌة  ــْب �ــشَ با  لل�شِّ َهــيَّــَجــْتــُهــْم  اإذا 

ــهــْم واإنَّ عليها  نــيــا  الــدُّ بَــنُــو  اأَكـــبَّ  ــْوا5(  ــَه ــتَ انْ ـــِو  لَ عنها  ـــــاُم  االأيّ ــُم  ــهــاُه ــْن ــتَ لَ

هــا ــدُّ ــُع ـــــروٌن نَ ــــوٌم ُق ــا َق ــن ــَل ــْب ــى َق ــ�ــشَ ْوا)2)َم ونحُن َو�شيكاً �شوَف نم�شي كما َم�شَ

نَـــداَمـــٍة اأيُّ   اهلل  ــِل  ــي ــب ــش � ـــي  ف َخَلْوااأال  ُكلَّما  ـــى  االأُلَ ــاَت  م كما  ــُمــوُت  نَ

ْد ِلـــْلـــَمـــَعـــاِد وَهـــْوِلـــِه ـــــْم نَــــتَــــَزوَّ واتَّــَقــْواولَ اهللَ  ا�ْشتَْع�شُموا  الَّــذيــَن  ـــَزاِد  َك

ــِرهــْم ــْي ــَغ ِل ــون  ــُع ــجــاِم ال ــــَن  اأيْ اأيــــَن  ــَوْوااأال  ــتَ اْح ومــا  عليِه  َغ�ْشماً  غلبوا  ومــا 

بها �َشَمْوا  ما  اإذا  نيا  الدُّ بَني  راأيُت  �َشَمْوا10(  ما  ــْدِر  َق على  نيا  الدُّ بهِم  ــَوْت  َه

ــٌه ــاِئ ــــاَه ت ــا ولَــــْو ت ــي ن ــدُّ ــي ال ــن ْعِف والنَّْق�ِص وا�ْشتَوواوُكــــلُّ بَ َقِد اْعتَدلُوا في ال�شَّ

ْدِق اأْحلى ِلَوح�شٍة ال�شِّ ِمْثَل  اأَر  ولَْم  اتَّــَقــْوا12(  اإذا  ــالِح  الــ�ــشَّ اإْخــــواِن  ِمــْثــَل  وال 

• • •

)1)  الدي�ان: 428. 

)2)  في حا�سية الأ�سل: ن�سخة: »م�سى قبلنا ي�م …« .
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445
]الكامل[ وقال)1): 

ــــُو ــــْل ــــــــــُه ِخ ـــــــاَم الـــــَخـــــِلـــــيُّ الأنَّ ــُون ــْج ــشَّ ــ� ـــُه ال ـــنَ ـــْي ُق َع ــــــــوؤرِّ ـــْن يُ َعـــمَّ

ـــ ــْل ـــِة  ِل عـــاي ـــرِّ ــُب ِلــــِذي ال ــي ــط )2)ال مــا يَ لَــــْهــــُو  وال  لَــــِعــــٌب  ال  اأيَّـــــــــاِم  

ِبـــَوْهـــنـــِتـــِه رمــــى  ــُب  ــي ــش ــ� ــم ال ــُوواإذا  ــْط ــَخ ـــــِت الـــُقـــوى وتـــقـــاَرَب ال َوَه

ـــــٌن َزَم ـــِه  ـــل ـــاأه ب ـــحـــاَل  ـــت ا�ـــشْ ــُوواإذا  ــْف ــ�ــشَّ َر ال ــــدَّ ــــَك ـــَر الـــَقـــَذى وتَ ـــثُ َك

ــِمــِه ــُع ــاأنْ ب ــى  يُــْعــ�ــشَ ـــْن  َم ــبــحــاَن  �ــشُ ]153/ب[5(  والــَعــْفــُو  ُل  الَف�شْ منُه  ويــكــوُن 

• • •

446
]المن�صرح[ وقال)3): 

ــُو ــْه ــِر ِفـــْكـــَرٍة �ــشَ ــي ــُت فــي غ ــْم ــشَّ ــ� ــــْوُل فـــي َغـــيـــِر ِحــْكــمــٍة لَــْغــُوال ــــَق وال

ــْن ُه َع ــنــزُّ ـــ ــتَّ ــروَر فــال ــشُّ ــ� ــــْن بــغــى ال ــْرُووَم ــشَّ ــ� ـــَو ال ــا ُه ــي ن ــدُّ ــوِل ال ــشُ ــ� ـــبِّ ُف ُح

ـــا فــــاإنَّــــهــــا لَـــِعـــٌب ـــه ـــْن ــــلَّ َع ـــُوتـَـــ�ــــشَ ـــْه ـــــهـــــا لَ ـــاً واإنَّ ـــع ـــري ـــشَ ـــى � ـــن ـــْف تَ

َما ــَر  ــْي َغ ـــداً  َغ نــيــا  الــدُّ ــَو  ــْل ُح واإنَّ  هـــــا ُحــــْلــــُو4(  ـــــرٌّ وُمـــــرُّ ـــــُم ــــكٍّ لَ ــــشَ �

نيا ُمرُّ االآخرة، وُمرُّ    هذا ماأخوذ ُكلُّه مّما ُيروى عن الم�صيح عليه ال�ّصالم اأّنه قال: »ُحْلُو الدُّ

نيا ُحْلُو االآِخرة«. واأنَّه قال: »ُكلُّ كالم في غير ذاَتِ اهلل َلْغٌو، وُكلُّ ِفْكَرة لغير اهلِل �َصْهو،  الدُّ

وُكلُّ َعَمٍل لغيِر اهلِل َلْهو«.

)1)  الدي�ان: 429. 

)2)  في الدي�ان: »ما اإْن يطيب …« وورد في الدي�ان البيت التالي بعد هذا البيت:

ــِه ت ــرَّ ــسَ ــ� َم فــي  ــرُف  ــس ــ� ي كــــاَن  ــــْزُواإذ  ــ�ُت مـــن اأعــ�ــســائــِه ُج ــم ــي ف

)3)  الدي�ان: 430. 
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باب اليَـاء

447
]الخفيف[ قال)1): 

ــا ــيَّ عــل يَــــُمــــرُّ  ــــــوٍم  ي ـــــوا  ـــــشْ اأ� ــــااإنَّ  ــــيَّ اإلَ ــــكــــوُن  ت َرْغــــــبـَـــــٌة  ال  ــــــوَم  ي

ــــ ـــْم يـَــِجـــُد   االإنْ نــيــا وَك ــرُّ الــدُّ ــُغ ـــْم تَ )2)َك �شيّا  ويـُــْحـــَرُم  �شيئاً  فيها  ـــ�ــشــاُن  

ــوي ــْط ــُر الــحــاِدثــاُت َطـــــْوراً وتَ ــ�ــشُ ــْن ـــراً وَطـــيَّـــاتَ ـــ�ـــشْ ـــاُت نَ ـــادث ـــح ـــا ال ـــم اإنَّ

ُمــْخــتــِلــَفــاٌت االإنْــ�ــشــاِن  ـــاُع  وِطـــبَ  )4(3( الُمَحيَّا  �َشْهِل  االأْخــالِق  ــِر  َوْع ُربَّ 

• • •

448
]الخفيف[ وقال)4): 

ــا ـــــيَّ ــنَ ــِع يـــا َعــْي ـــ ْم ــدَّ ـــ ــال ـــِعـــدانـــي ب ]154/اأ[اأ�ـــشْ َحيَّا)5)  ُدْمــُت  ما  عليِه  اأ�ْشِعداني 

ـــ ــْف ــُت عــلــى نَ ــي ــَك ــــــى ِبـــَمـــا بَ ــــا اأْولَ ــااأن ــيَّ ــَل ــاِت يــومــاً َع ــي ــاك ــبَ ــي ِمــــَن ال ـــ�ــشِ

ـــي ـــْرِف ــى َوط ــشَّ ــ� ــَق ـــاً تَ ـــب ــي دائ ــشِ ــ� ــَف )6)نَ ــا  اإلَـــيَـّ نــفــ�ــشــي  يَــْنــَعــيــاِن  وُهـــمـــا 

اأالَّ ــُص  ــ� ــفُّ ــنَ ــتَّ وال ـــْرُف  ـــطَّ ال ــُك  ــايُــو�ــشِ ــيَّ ــشَ ِك � ــحـــرُّ ـــــَن الـــتَـّ ـــي ِم يـــتـــُركـــا ل

ِلنَْف�شي ـــوَن  اأك اأْن  ــْزِم  ــَح ال ــَن  وم ــا5(  ــيَّ ــشِ ــُت َو� ــْك ــل ــيــمــا م ــي ِف ــوت ـــَل م ـــْب َق

)1)  الدي�ان: 431. 

)2)  في الأ�سل: »كم تغّر الأيام«؛ وبها يختل ال�زن، والت�س�يب من حا�سية الأ�سل.

)3)  جاء في الدي�ان بيت بعد هذا البيت ه�:

ِلَنف�سي اأكــــ�َن  اأْن  الــَحــْزِم  ـــَن  ــّيــاوِم َو�ــسِ ملكُت  فيما  مــ�تــي  قــبــَل 

)4)  الدي�ان: 431 – 432. 

)5)  الإ�ْسعاد: المع�نة. 

)6)  في الدي�ان: »َنَف�ٌس لي قد انق�سى …« وحذفت عن الأ�سل كلمة »لي« بعد »دائبًا« لل�زن. 
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نَْف�شي �ُشحِّ  ــْن  ِم َعِجْبُت  ما  َعَجباً  ـــِك يَـــَديَّـــا6(  ـــِمـــْل ــي ِمـــْلـــكـــاً ِل ــن ــَرتْ ــيَّ ــشَ �

• • •

449
]الب�صيط[ وقال)1): 

يَا ُق�شِ بما  ــى  تَــْر�ــشَ اأْن  ــالمــَة  الــ�ــشَّ ــيــااإنَّ  َر�ــشِ َمــــْن  اهلِل  بــــــاإْذِن  ــنَّ  ــَم ــَل ــشْ ــ� ــيَ لَ

ــــــــاُل كـــاذبـــٌة ــــُل واالآم ــــاأُم بَِقياالـــمـــرُء ي ــا  م ـــــاُل  االآم ــُه  ــحــبُ تَــ�ــشْ والـــمـــرُء 

ــٍة ــيَ ــاِك وب ـــٍت  ـــْي َم عــلــى  بــــاٍك  ُربَّ  بُِكيَايــا  اأْن  الــَمــْيــِت  ذاَك  بعَد  يَْلبَثا  ــْم  لَ

ـــُه ـــتَ ـــبَّ اأِح ــاً  ــن ــي ِح ـــى  ـــَع نَ نــــاٍع  نُِعياوُربَّ  قــد  ِقــيــَل:  اأْن  ــى  اإل يَْنَعى  زاَل  مــا   

لي نَغَّ�َص  الموَت  اأُذوُق  باأنِّي  ِعْلِمي  ِليَا5(  الحياُة  فو  تَ�شْ َفــَمــا  الحياِة  ِطــيــَب 

بِه ــراِب  ــتُّ ال ُدوُد  تَْغتَذي  اأٍخ  ــْن  ِم ــْم  ــِو الــَعــْيــ�ــِص ُمــْغــتـَـِذيــاَك ــُحــْل ــاً ِب ــيّ ـــاَن َح وك

لُه اكــريــَن  الــذَّ ـــُر  ِذْك الــَمــْيــِت  مــع  يَايَْبَلى  نُ�شِ يُْرتجى  ال  ــْن  َم َغــْيــبـَـَة  ــاَب  غ ــْن  َم

َفَولْـ منُه    النَّا�ِص  َرجــاُء  مــاَت  مــاَت  ُجِفياَمــْن  يُرتجى  ال  ـــْن  وَم ــاَء  الــَجــَف ــْوُه  ــَل ـ

لـَـيـُـْزِعــُجــنــي نــيــا  الــدُّ عــِن  ــَل  حــي ــرَّ ال ُمْغتَِديااإنَّ  ــاَن  ك بــي  رائــحــاً  ــُكــْن  يَ ــْم  لَ اإْن 

ــْن َوَم عيِد  لل�شَّ ُطــوبـَـى  هلِل  الحمُد  �َشِقيا10(  ــْد  ــَق َف بالتَّقوى  اهللُ  ــِعــِد  يـُـ�ــشْ لـَــْم 

لَِعٍب في  الموِت  ِحيا�ِص  عْن  غاِفٍل  َهــِويــاَكْم  ــا  ــَم ِل ـــابـــاً  َركَّ ــُح  ــِب ــ�ــشْ ويُ يُْم�شي 

ُمْنقِطٌع الَعْيُن  ــراُه  ت ما  وُمْنَق�ٍص  ــيــا12(  ِلــيـَـْنــَقــ�ــشِ اإالَّ  بَــــدا  �ــشــيٍء  ُكــــلُّ  مــا 

• • •

)1)  الدي�ان: 432 – 433. 
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450
]الطويل[ وقال)1): 

بـَـاِكــيــا ـــاَن  ك ـــْن  َم اهلِل  ــوَل  ــش ر� ــِك  ــْب ــيَ ثَــاِويــاِل بــالــمــديــنــِة  ـــَراً  ـــْب َق ــَص  ــ� ــْن يَ وال 

ــداً ــمَّ ــَح ُم ــٍر  خــي ُكـــلَّ  ــا  ــنَّ َع اهللُ  )2)َجـــزى  َهــاِديــا  َمــْهــِديـّـاً وقــد كــان  ــاَن  فقد ك

ــُه ــُل اأْه ُهــَو  بما  ــرى  ْك ــذِّ ال تَْنبَغي  ــْن  ــَم )3)ِل نا�ِشيا  ــِر  الــُمــَطــهَّ للبَرِّ  ــَت  ــْن ُك اإذا 

َم�َشى ــْن  َم َل  اأْف�شَ اهلِل  ــوَل  َر�ــشُ ــااأتَْن�َشى  ــيَ ــِن كــمــا ِه ــَدي ــِج ــشْ ــ� ــَم ــال ـــــــاُرُه ب واآث

ُكلِِّهْم بالنَّا�ِص  النَّا�ِص  اأبَــرَّ  ــاَن  وك ــــا5ً(  ــاً ووادي ــب ــْع ــشِ ــاً و� ــت ــْي ـــْم بَ ـــُه ـــَرَم واأْك

ــٍد ــمَّ ــَح ـبــيِّ ُم ـــِد الــنَـّ ـــْع ــــْن بَ ر ِم ـــدَّ ـــَك ــافــيــاتَ �ــشَ ــــاَن  ك مـــا  اهلِل  �ـــشـــالُم  عــلــيــه 

ــَحــُه لَنا ـــْن َمــنَــاٍر كـــاَن اأْو�ــشَ ِم ــْم  ــَك ــَح َعــاِفــيـَـاَف ــبَ ــشْ ــى واأ� ــ�ــشَ ــٍم اأْم ــَل ـــْن َع وِم

نـــيَّـــِة بَـــْعـــَدُه ــا الـــدَّ ــي ن ــدُّ ـــا اإلــــى ال ـــنَّ الَم�َشاوياَرَك ــا  ــنَّ ِم االأْطـــمـــاُع  ــَفــِت  وَكــ�ــشَّ

ـــَرٍة ـــْب ـــِع ــــوٍم ِب ــــلَّ ي ـــى ُك ـــْرَم ـــنُ ــاواإنَّــــــا لَ ــاِدي ــم تَ اإالَّ  نَـــــــْزداُد  َفــمــا  ـــا  ـــراه نَ

اُغناً تَ�شَ ــا  ــن ــْت اأْوَرثَ ِبــــَداٍر  ــرُّ  نـُـ�ــشَ تـَــَعـــاِديـــا10(  ــــا  ــــن ــــْت اأْوَرثَ وداٍر  عــلــيــهــا 

التُّقى مــَن  ثياباً  يَْلبَ�ص  ــْم  لَ الــمــرُء  ]155/اأ[اإذا  كا�ِشيا  كان  واإْن  ُعْرياناً  تََقلََّب 

ُكلِِّهْم النَّا�ِص  ِمــَن  ياأ�ٍص  على  ُكــْن  ــااأِخــي  ــي ــَت هلِل َراِج ــ�ــشْ ــا ِع َجــمــيــعــاً وُكــــْن م

ـــاَدُه ـــب ِع ــي  ــف ــْك يَ اهللَ  اأنَّ  ــــَر  تَ ــااألَــــــْم  ــي كــاِف بـــــاهلِل  اهلل  ـــاِد  عـــب ـــُب  َفـــَحـــ�ـــشْ

لََم�ْشتَها َعــَلــْيــَك  مــا  ــاٍت  ــنَ َه ــْن  ِم االأَفاِعياوَكـــْم  لََم�ْشَت  اأو  يوماً  النَّا�ِص  ــَن  ِم

بُْخلي وبُْخُلَك اأْن يَُرى اأبَى  قْد  اأِخي  ــيــا15(  ـي ومــنــَك ُمــوا�ــشِ ــــِذي فـــاَقـــٍة ِمــنِـّ ِل

)1)  الدي�ان: 433 – 435. 

)2)  في الدي�ان: »… مهديا دلياًل وهاديا«. 

كرى …« . )3)  في الدي�ان: »ولن َت�سري الذِّ
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الُك�َشا ــَر  ــاِه ظ ــُه  ــبُ ــْن َج ــٌن  ــي ــِط بَ ــا  ــالن )1)ِك عاِريا  ِبُح  ويُ�شْ يُْم�شي  َمْن  النَّا�ِص  وفي 

ـــقـــاِء واأيُّــــنــــا ـــنـــا لـــلـــبَ ـــْق ــــا ُخـــِل ــــاأنَّ َفــاِنــيــاك لــيــ�ــَص  لـــُه  ــا  ــي ن ــدُّ ال ِت  ــــدَّ ُم واإْن 

ثَوى ِلــَمــْن  يكوَن  اأْن  اإالَّ  الــمــوُت  ــى  الِقــيـَـااأبَ كـــاَن  َحْيثُما  ُطـــّراً  ــِق  الــَخــْل ِمـــَن 

حاً ُمبَرِّ َح�ْشماً  موُت  يا  الُمنى  البَواِكياَح�َشْمَت  الــبُــكــاَء  مـــوُت  يــا  ــَت  ــْم ــلَّ وَع

ٍق ــزَّ ــَم ُم يــا مــوُت ُكــلَّ  ْقــتَــنــا  وَمــزَّ ــا20(  ــيَ واِه ــدَّ ـــوُت مــنــَك ال ــا م ــا ي ــن ــتَ ْف ــرَّ وَع

�َشاِهياً بَْحَت  اأ�شْ ْهِو  ال�شَّ َطويَل  يا  الِهيَااأال  ــبـَـْحــَت  واأ�ــشْ ُمــْغــتَــّراً  ــبـَـْحــَت  واأ�ــشْ

ــى َجــنــاَزًة ــَق ــْل ــحــُن نَ ـــوٍم ن ـــلِّ ي ــــي ُك )2)اأِف َداِعــيــا  نَ�ْشَمُع  منَك  ــوٍم  ي ــلِّ  ُك وفــي 

ــِوٍل ــْع ــُم ــي ِل ــْرث ـــوٍم مــنــَك نَ ـــلِّ ي )3)وفــي ُك باِكيَا  نُ�ْشِعُد  منَك  ــوٍم  ي ــلِّ  ُك وفــي 

ـــٍة ـــالَغ بَ ـــِر  ـــْي ـــَغ ِل الـــبَـــانـــي  ـــا  ـــه اأيُّ )4)اأال  بَاِنيا  بَْحَت  اأ�شْ ْهِر  الدَّ ِلَخراِب  اأال 

َجاِمعاً بَْحَت  اأ�شْ الُعْمِر  ِلــَزواِل  اأال  ُمبَاِهيا25(  ــوراً  ــُخ َف ُمــْخــتــااًل  ــْحــَت  ــبَ واأ�ــشْ

تََرى ما  ُكلِّ  َعْن  َولَّْيَت  قْد  كاأنََّك  ]155/ب[26(  �َشاِليَا  َعْنَك  َخلَّْفتَُه  َمْن  وَخلَّْفَت 

• • •

451
]الب�صيط[ ل بهاء)5):  وقال فيما ُو�صِ

ــْه ــيَ ــْهالأبْـــِكـــيَـــنَّ عــلــى نَــْفــ�ــشــي وُحـــــقَّ  ِل ــيَ ــَرِت ــْب ــَع ــي ِب ــنّ ــُن ال تَــْبــَخــلــي َع ــْي ــا َع ي

ـــْد ــاِب وَق ــب ــ�ــشَّ ِبِرْحَلِتيَْهالأبْـــِكـــيَـــنَّ ِلـــُفـــْقـــداِن ال نيا  الدُّ عــِن  الَم�شيُب  نــاَدى 

)1)  في الدي�ان: »… وي�سبح طاويا«. 

)2)  في الدي�ان: »… نحن ن�سمع ناِعيا«. 

)3)  الُمْعِ�ل: الذي يرفع �س�ته بالبكاء. 

)4)  في الدي�ان: »… لغير بالغِه«. 

)5)  الدي�ان: 435 – 437. 
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ــِعــَدنــي الأبْـــِكـــيَـــنَّ عــلــى نـَـْفــ�ــشــي َفــتُــ�ــشْ
ــْه )1) ــيَ ــِت ــْرَق ــُف َقـــٌة تـَـْبــكــي ِل رَّ ــٌن ُمـــوؤَ ــْي َع

ِثــَقــتــي َذُوو  ــي  ــن ــي ــِك ــْب ويَ ـــنَّ  ـــيَ ـــِك ئـــي واإْخــَوِتــيَــْهالأبْ ــاِت اأِخـــالَّ ــَم ــَم حــتَّــى ال

اإلــى حــيــُل  الــرَّ َجـــدَّ  فقد  ــنَّ  ــيَ ــِك الأبْ ــْه5(  ــيَ َوَوْحــَدِت نيا  الدُّ ــَن  ِم انْقطاعي  بـَـْيــِت 

ُمْنَقَطِعي بيَت  يا  دى  الـــرَّ بيَت  بيَت  ُغْربَِتيَْهيا  بيَت  يــا  دى  ـــرَّ ال بيَت  بيَت  يــا 

ِثَقٍة ِذي  ــلِّ  ُك عــْن  النَّوى  بيَت  بَْيَت  َوْح�َشِتيَْهيا  بيَت  يا  دى  ــرَّ ال بيَت  بيَت  يا 

َلِعي ُمطَّ ــــْوَل  َه ــا  ي ُمــْنــتَــَجــِعــي  ـــاأَي  ن ــا  ِتيَْهي �ُشقَّ ــَد  ــْع بُ يــا  َطَجعي  ُم�شْ يَق  �شِ يــا 

ُم�ْشِكَلٍة غيِر  لــي  ــَرٍة  ــْب َع َكــْم  ــُن  ــْي َع ــْهيــا  ــيَ ــَرِت ــْب ــَع ِب ــاً  ــوم ي ُمــنــتــِفــعــاً  ُكــْنــُت  اإْن 

َعيُن فانْهِملـي اإْن �ِشْئِت اأو َفَدِعي يا  ــْه10(  ــيَ ِت ــدَّ ــِج ِب اأْوَدى  فــقــْد  مـــاُن  ـــزَّ ال ــــا  اأمَّ

ـــرُّ وال ـــبَ يَ َجـــــاٌر  ــــوَم ال  ي ُكـــْربـَــتـــي  )2)يـــا  ــْه  ــيَ ــِت ــْربَ ُك اهللُ  اإالَّ  ــ�ــُص  يـُـنَــفِّ َمــْولَــًى 

ــْد وَق ــيــاِق  الــ�ــشِّ َكــــْرُب  لــي  ــَل  ــثَّ ــَم تَ ِتيَْهاإذا  ُغ�شَّ ْدُت  َردَّ ــْد  وق َطْرفـي  َقــلَّــْبــُت 

ــَرج  في ــاٍل وَحــ�ــشْ َعــَلــٌز ع بي  ــثَّ  َح ْدري وَداَرْت لََكْرِب الموِت ُمْقَلِتيَْه )3)اإْذ  �شَ

لَِعٍب لَــْهــٍو وفــي  ــُح فــي  ــِب ــي واأُ�ــشْ ]156/اأ[اأُْمــ�ــشِ ولَْيَلِتيَْه  يومي  في  يُِّع  اأُ�شَ مــاذا 

تُنَقُِّلني ـــي  ـــاِم واأيَّ الألْــُهــو  ـــي  اإنِّ  )15(4( ُحــْفــَرِتــيَــْه  االأيَّــــاُم  بــي  تُ�َشيَِّد  َحــتَّــى 

نََف�شي ــْن  َطــْرفــي وم ــْن  ِم ــُع  ــيِّ اأُ�ــشِ ــاذا  ــْهم ــيَ ِت ــدَّ ــــْذِف ُم ــي َح ــا ف ــم ِلــَغــْفــَلــتــي َوُه

ــٍة ــاِدث ـــلِّ ح ـــْن ُك ـــٌة ِم ـــبَ ـــي َرْه ــْهاألْـــُهـــو وِل ــيَ ــِت ــبَ ــَرْغ ـــا َرْهـــبَـــتـــي َفـــــْرٌع ِل ـــم واإنَّ

)1)  ورد بعد هذا البيت في الدي�ان البيت التالي:

َفُي�سِعُدني نف�سي  على  ــنَّ  ــَي ــَك اأِحبَّتيْهلأْب من  ح�لي  كــاَن  ــْن  وَم اأْهلي 

)2)  ورد بعد هذا البيت في الدي�ان البيت التالي:

ب�سري �ساِخ�سًا  فيه  ــُب  ــلِّ اأُق �َسكرتيْهيــ�مــًا  الم�ِت  حيا�ِس  في  بي  تميُد 

)3)  في الدي�ان: »اإذ حّث بي علق …«، والَعلز: ال�سيق الذي يك�ن عند الم�ت. 

ّد …« . )4)  في الدي�ان: »… حتى َت�سُ
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ــُه ــُع ــبَ ــو ُكــْنــُت اأتْ ــُد يُــْعــِتــُقــنــي ل ــشْ � ــرُّ ــْهــوِتــيَــْهال والـــَغـــيُّ يـَـْجــعــُلــنــي َعـــْبـــداً ِلــ�ــشَ

وهـ باِب  ال�شَّ ـــاَم  اأيَّ يَّْعُت  �شَ نـَـْفــ�ــِصُ  ْحبَِتيَْه)1)يــا  يِب �شُ ْيُب فاْعتَِبري في ال�شَّ ـذا ال�شَّ

ِببَاِقيٍَة نيا  الدُّ ما  َويَْحِك  نَْف�ُص  يا  ِفْكَرِتيَْه20(  الموِت  في  واْجَعِلي  ري  َف�َشمِّ

ــِتــهــا ــا وِزيــنَ ــي ن ــدُّ ـــى ال ـــُت اإل ـــْن ــْهلَــِئــْن َرَك ــيَ ــَرِت ــَحــ�ــشْ ــا ِب ــي ن ــدُّ ـــَن ال الأَْخــــُرَجــــنَّ ِم

وَم�ْشَكنَِتي تَ�شْييِعي  اهلِل  ــى  اإل وَق�ْشَوِتيَْهاأ�ْشكو  تق�شيري  اهلِل  ــى  اإل اأ�ْشكو 

ــِه ب ــاُث  ــغ ــتَ ــشْ ــ� ــُم ال َربِّـــــي  واهللُ  ـــْهواهللُ  ـــيَ ِت ـــوَّ وُق ـــي  ـــْول َح بــــِه  ـــــي  َربِّ واهللُ 

الآِخَرتي اِمــي  ُقــدَّ كــاَن  ما  الماُل  ـــُه ِمـــْن مــالــي َفــَلــْيــ�ــَص ِلــيـَـْه24(  ْم ـــدِّ مــا لـَــْم اأَُق

• • •

452
]مجزوء الكامل[ وقال)2): 

ـــْه ـــيَ ـــشِ ـــا� ـــم ــــــوا الـــــمـــــنـــــاِزَل خـــاِلـــيَـــْهاأيـــــــــَن الـــــــُقـــــــروُن ال ــــــَرُك تَ

ــــْت ِبــــــِهــــــِم  ِديـَـــــا ــــَدلَ ــــْب ــــتَ ــــا�ــــشْ ــــــاَح الـــــَهـــــاِويَـــــْهف ي ــــــرِّ ُرُهـــــــــــُم  ال

ـــو ـــُم ـــُج ــتَـــْت َعـــْنـــهـــا  الْ ـــتَـّ )3)وتَـــ�ـــشَ ـــْه  ـــيَ الـــغـــا�ـــشِ ـــا  ـــه ـــْت ـــاَرَق وف ُع  

ــــو ــــُوُح ــــل ــــــــلٌّ  ل ــــــــَح ــــــــــــاإذا َم ]156/ب[ف الـــَعـــاِويَـــْه  وِلـــْلـــِكـــالِب  ـــصِ   �

ــُرو ــشُ ــــَقــــْت  � اأبْ َفــَمــا  ــــــوا  َدَرُج بـَـــاِقــــيَــــْه5(  ــــْم  ــــُه ــــْن ِم ْهــــــِر  الــــــدَّ ُف 

ــــ ـــْن ـــيَ ـــك ــــْن َعـــــَقـــــْلـــــُت   الأبْ ــــِئ ــــَل ــــْهَف ــــيَ ــــاِك ـــــٍن  ب ـــــْي ـــــَع ـــــُم   ِب ـــــُه ـــــنَ ـ

ــــْم ـــُم بــــعــــَدُه ـــه ـــن )4)لـَـــــــْم يَـــــْبـــــَق م ــــْه  ــــيَ ــــاِل ــــب ال الـــــِعـــــَظـــــاُم  اإالَّ 

)1)  في الدي�ان: »… في ال�سيب ِعْبَرتيه«. 

)2)  الدي�ان: 437 – 441. 

ّوار والأ�سدقاء.  )3)  الغا�سية: الزُّ

)4)  في الدي�ان: »… العظام الباقيْه«. 
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َجــــــــمــــــــاِجــــــــٍم َدرُّ  )1)هلل  ـــــْه  ـــــاويَ ثَ ــــادِل  ــــنَ ــــَج ال ـــَت  ـــح ت

ــــــاً  كــــاأنْـــــ ــــــن ــــْد َغـــــنُـــــْوا َزَم ــــق )2)ول ــــْه  ــــاِديَ ــــَع ال ـــبـــاُع  الـــ�ـــشِّ ـــُم   ـــُه ـــنَ ـ

ــــاَرٍة ــــ�ــــشَ وَغ ِنــــْعــــَمــــٍة  فـــــــي   )10(3( ــــــْه  ــــــيَ ــــــاِه وَرَف ـــــٍة  ـــــالَم و�ـــــشَ

ــــبـَـــُحــــوا  فـــــي  بـَـــــــْرَزٍخ ـــَد ا�ــــشْ ـــق ــــــْهف ــــــيَ ــــــَراِخ ــــــتَ ـــــــٍة ُم وَمـــــــَحـــــــلَّ

ـــــْم ُمــــــتَــــــفــــــاوٌت ـــــُه ـــــنَ ـــــي ــــــا ب وُقــــــــبـُـــــــوُرُهــــــــْم  ُمـــــتَـــــداِنـــــيَـــــْهم

ــــ ـــْي ـــَل َع تَــــْبــــقــــى  ال  ْهـــــــُر  ـــيَـــْهوالـــــــدَّ ا�ـــشِ ـــاِمـــَخـــاُت الـــرَّ ــــــِه الـــ�ـــشَّ

ــــِه ـــــــرٍّ   ب ـــــــتَ ـــــــْغ ــــــــــــــاُه  ِبـــــَداِهـــــيَـــــْهولـَـــــــــــــــــُربَّ   ُم ـــــى  َرَم حـــــتَّ

ــي ــت الَّ اِر  ــــــــدَّ ال ـــَق  ـــشِ عـــا� ـــا  ي ـــــْه15(  ـــــيَ ـــــُمـــــواِت ــــْت لـــــــُه ِب لَــــْيــــ�ــــشَ

ـــــــَزْل تَ ـــــــْم  لَ داراً  ـــــَت  ـــــْب ـــــبَ ـــا لــــــَك نــــاِهــــيـَـــْهاأْح ـــه ـــشِ ـــ� ـــْف ـــــــْن نَ َع

ـــْد ـــَن  ال ــــــــاْرِم مـــحـــا�ـــشِ ـــــْهاأَاأَُخــــــــــيَّ َف ـــــيَ ـــــاِل ــــــــا  ِبـــــَعـــــْيـــــٍن َق ــــــــيَ ُدنْ

ـــا  َدَعـــــا ـــَم ـــي ــــوى ِف ــــَه اِعـــــيَـــــْهواْعـــــ�ـــــصِ ال الـــــدَّ َفــــِبــــْئــــ�ــــصَ  لـــــُه  َك  

ـــــابَـــــَك عــــائــــداً ـــــبَ ـــــــــــرى �ـــــشَ ]157/اأ[اأتُ ثــاِنــيَــْه  ــَك  ــِب ــْي ــشَ � ـــِد  ـــْع بَ ــــْن  ِم

ــى ــَل ــِب ال ِتـــَك  ِبـــِجـــدَّ اأْوَدى  ــــْه20(  ــــيَ ِه ــــمــــا  َك ــــــاَك  ــــــنَ ُم واأَرى 

ِلــــُعــــُقــــوِلــــنــــا ــــــا  م داُر  ــــــا  ـــــيـَــــْهي ــــــِك َرا�ـــــشِ ــــــروَرًة ب ــــــ�ــــــشْ َم

ــا اإنَّــــــــــا لـَــــنَـــــْعـــــُمـــــُر ِمـــــــْنـــــــَك  ن
(4( نـَـــاِحــــيَــــْه  ـــــَرُب  ـــــْخ وتَ ــــًة   ــــيَ ِح

ــــا ــــاِدث ــــح ــــْل ــــــــوي  ِل ــــــــْرَع ـــْهَمـــــــا نَ ـــاِريَ ـــَج ال ـــوِب  ـــُط ـــُخ ال وال  ِت   

َعــــَلــــْيـــــ تـَـــــْخــــــَفــــــى    ال  ــــِق خـــاِفـــيَـــْهواهللُ  ــــالئ ــــَخ ــــــــِه  ِمـــــــَن ال

)1)  الجنادل: الحجارة. 

)2)  في الدي�ان: »ولقد َعت�ا … العاوَيْه«. 

َعة في العي�س.  )3)  الغ�سارة: الّنعمة وال�سَّ

)4)  في الدي�ان: »… وُنخرب ناحيْه«. 
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وِلـــَجـــْهـــِلـــنَـــا ـــا  ـــن لَ َعـــَجـــبَـــاً  لـَـــــَواِهــــــيَــــــْه25(  الــــــُعــــــُقــــــوَل  اإنَّ 

لـَــــــَذاِهـــــــال ــــــوَل  ــــــُق ــــــُع ال ــــــْهاإنَّ  ــــــيَ الِه ـــــــــالٌت  ـــــــــاِف َغ ٌت  

ـــا ـــنَ ـــِج ال عــــــِن  ـــــوَل  ـــــُق ـــــُع ال )1)اإنَّ  ـــْه  ـــيَ ـــاِل ـــ�ـــشَ لَ ــــــنَّ  ــــــوِرِه َوُح ِن  

ـــــــــــــال نَـــــبـــــيـــــُع َمـــــَحـــــلَّـــــًة ــــْهاأَف ــــيَ ــــاِق تَــــْفــــنَــــى بـــــاأُْخـــــــــــرى ب

الــــُغــــُرو داِر   ـــــــى  اإل ـــبُـــو  ِهــــيَــــْهنَـــ�ـــشْ ــــا  م ـــُم  ـــل ـــع ن ونـَـــــْحــــــُن  ِر  

ـــا ـــنَ لَ ـــا  ـــن ـــشَ ـــ� ـــُف اأنْ وكــــــــاأنَّ  ــــيــــمــــا َفـــــَعـــــْلـــــَن ُمـــــعـــــاِديَـــــْه30(  ِف

ـــــــا ـــــي  االإَم ـــــنِّ ـــــــْن ُمـــــْبـــــِلـــــٌغ َع ـــــْهَم ـــــيَ ـــــواِل ُمـــــتَ ــــحــــاً  ــــائ ــــ�ــــشَ نَ َم 

ــــ ـــشْ اأ� ـــــاَر    ـــــع ـــــشْ االأ� اأَرى  ــــــة غــــاِلــــيَــــْهاإنِّـــــــي  ــــــيَّ ِع ــــــرَّ ـــــــعــــــاَر ال

نَـــــــــْزَرًة ـــَب  ـــشِ ـــا� ـــك ـــم ال ـــْهواأرى  ـــيَ ـــشِ ـــا� ف ـــــرورَة  ـــــ�ـــــشَّ ال واأرى 

َرا ْهـــــــِر    الـــــــدَّ ـــــوَم  ـــــُم ُغ ]157/ب[واأرى  ـــــْه  ـــــاِديَ َوغ تَـــُمـــرُّ  ــــَحــــًة   ِئ

ــْن َع ــِه   ــي ف ــَع  ــشِ ــرا� ــَم ال واأرى  ـــــْه35(  ـــــيَ ـــــجـــــاِف ـــــتَ اأوالِدهــــــــــــــــــا ُم

واالأَرا ــــى   ــــاَم ــــت ــــي ال ـــْهواأرى  ـــيَ ـــاِل ـــَخ ـــــــَل  فــــي الـــبـــيـــوِت ال ِم

ـــــــَزْل يَ ـــــــْم  لَ َراٍج  ــــِن  ــــي ب ـــــــْن  ــــــْهِم ــــــيَ ــــُمــــو اإلــــــيــــــَك وراِج يَــــ�ــــشْ

ــــ ــــُكــــوَن َمـــــْجـــــَهـــــَدًة بـــاأ�ـــشْ ــــْهيـَـــ�ــــشْ ــــيَ ـــــاٍف عــــاِل ـــــَع ـــــــــــواٍت  �ـــــشِ ـ

ـــــــــَدَك َكـــــْي يَــــــَرْوا )2)يَـــــْرُجـــــوَن ِرْف ــــْه  ــــيَ ــــاِف ــــع ال لـَـــــُقــــــوُه  ــــا  ِمــــمَّ

َغْيـ ــِص    ــا� ــنَّ ال فــي  يُــْرتَــجــى  َمـــْن  ــــــــــُرَك   لــــلــــُعــــيـُـــوِن الــــبـَـــاِكــــيـَـــْه40(  ـ

ٍع ــــبــــيَــــاٍت ُجـــــــــوَّ ـــــــــْن ُمــــ�ــــشْ )3)ِم طــــاِويَــــْه  ـــُح  ـــِب ـــ�ـــشْ وتُ ــي  ــش ــ� ــْم تُ

ــــْر ــــى ِلــــــِدفــــــاِع  َك ــــج ــــْرتَ ــــْهَمــــــْن يُ ــــيَ ِه مـــــا  ـــــــَي  ِه ـــــٍة  ُمـــــِلـــــمَّ ِب  

)1)  في الدي�ان: »… ل�ساِهَيْه«. 

ْفد: العطاء.  )2)  الرِّ

بية.  )3)  ُم�سبيات: ذات �سِ
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ــــا ــــَع ــــَجــــاِئ ــــوِن ال ــــُط ــــبُ ــــل ــــــــْن ل الـــــَعـــــاِريـَــــْهَم ــــوِم  ــــُجــــ�ــــشُ ــــْل وِل ِت 

ــِلــمــيـــ ـــــــاِع الــُمــ�ــشْ ـــــــيَ ــــْهَمـــــــْن الْرِت ــــيَ ــــَواِع ال ـــنـــا  ـــِمـــْع �ـــشَ اإذا  ـــــَن  ـ

ــْد ــِق ُف ال    ـــِف  ـــَخـــالِئ ال ـــَن  ـــابْ ي ـــْه45(  ـــيَ ـــاِف ـــَع ال َعـــــِدْمـــــَت  وال  َت   

ــــيِّــــبَــــا الــــطَّ ـــــــــوَل  ـــــــــشُ االأُ� َزاِكـــــــيـَــــــْهاإنَّ  ـــــــــــروٌع  ُف لــــهــــا  ِت  

ــــــــاراً  اإلـَــــْيــــــ ــــــــب ـــْهاألْـــــَقـــــْيـــــُت اأْخ ـــيَ ـــاِف ـــشَ ِعـــــيَّـــــِة � ــــــِن الـــــرَّ ـــــَك َع ـ

ــٌة ــشَ ــ� ــْح َم لــــَك  ــي  ــت ــَح ــي ــشِ ــ� ونَ ]158/اأ[48(  �ـــشـــاِفـــيـَــْه  لــــَك  تـــــي  وَمـــــَودَّ

• • •

453
]الوافر[  بن ثابت)1): 

َّ
وقال يرثي �صاحَبه علي

ــا َخـــيَـّ
اأُ ـــا  ي ـــَك  ـــ�ـــشِ بـــاأنْ ـــي  ل َمـــــْن  ـــااأال  ـــَديَّ لَ ـــا  م ـــــَك  اأَبُـــــثَّ اأْن  ـــي  ل وَمــــــْن 

نَ�ْشٍر ــَد  ــْع بَ ــــِرَك  َدْه ــوُب  ــُط ُخ ـــراً وَطـــيَّـــاَطــَوتْــَك  ـــشْ ـــ� كــــــذاَك ُخـــُطـــوبُـــُه نَ

ـــــواَك اإلــــى الــَمــنــايــا ـــَرْت ُق ــافــلــو نَـــ�ـــشَ ــيَّ ــْت اإلَ ــَع ــنَ ــا �ــشَ ــَكــْوُت اإلـــيـــَك م �ــشَ

ــــــيَّ ِبــــَدْمــــِع َعــْيــنــي ــيَّــابَــَكــْيــتُــَك يـــا اأَُخ ــَك �ــشَ ــي ـــِن الـــبُـــكـــاُء عــل ـــْغ ـــْم يُ ـــَل َف

اإنِّـــي ـــمَّ  ثُ َدَفـــْنـــتـُــَك  َحـــَزنـــاً  ــفــى  َك  )5(2( ــا  ــَديَّ يَ ِمــْن  ــِرَك  ــْب َق ـــراَب  تُ ُت  نََف�شْ

ِعظاٌت لــي  َحــيــاِتــَك  فــي  ــْت  ــانَ وك ــا6(  ــيَّ ــَك َح ــن ـــوَم اأْوَعـــــــُظ م ـــي ـــــَت ال واأن

• • •

)1)  الدي�ان: 442. 

)2)  البيت لي�س في الدي�ان. 
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454
]الوافر[ وقال)1): 

ــا ــيَّ ــَل ــــــصَ قـــد ُطـــويَـــْت َع ـــاكـــــاأنَّ االأر� ـــَديَّ ـــا فـــي يَ ـــمَّ ـــــُت ِم ـــــِرْج وقــــْد اأُْخ

ــي ــْوِق ـــْرُب َف ـــتُّ ــى ال ــث ــْح ــاكـــاأنِّـــي يــــوَم يُ ـا�ــصِ َحــيَّ ـــــْن فــي الــنَـّ ــاًل لـَـــْم اأُك ــي ــه َم

ــــــْوا ـــوَم قــــْد َدفــــنـُـــوا وَولَّ ـــق ـــــاأنَّ ال ــــاك ــــيَّ ــــِفــــٍت اإلَ ــــتَ وُكــــــــلٌّ غـــيـــُر ُمــــْل

ـــْرُت مــنــَفــِرداً َوِحــيــداً ــــاَك بـــمـــا لَــــَديَّــــاكــــاأْن قـــْد �ـــشِ ــــن وُمــــْرتَــــهــــنــــاً ُه

ــومــاً ي ــيَّ  ــل ع ــاِت  ــي ــاِك ــب ــال ب كـــــاأْن  ــا5(  ــيَّ ــشَ ـــاُء عـــلـــيَّ � ـــك ـــبُ ــي ال ــن ــغ ــــا يُ وم

ي نَْف�شِ ِفــبَــَكــْيــُت  َمنيَّتي  ـــْرُت  ذك َخــــيَّــــا6( 
اأُ ـــا  ي ـــــَك  ـــــيَّ َخ

اأُ ـــِعـــْد  اأ�ـــشْ اأال 

• • •

)1)  الدي�ان: 442 – 443. 
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455
وقال من اأرجوزته الم�صهورة بذات االأمثال)1):

ـــُقـــوُت ــِه ال ــي ــغ ــتَ ــْب ـــا تَ ـــمَّ ــبُــَك ِم ـــُمـــوُتَحــ�ــشْ ـــْن يَ ـــَم ـــَر الــــُقــــوَت ِل ـــث مـــا اأك

يَــْكــِفــيــَكــا مـــا  ــَك  ــي ــن ــْغ يُ ال  كــــاَن  يُْغنيكااإْن  ال  ــــــصِ  االأر� فـــي  مـــا  ـــلُّ  ـــُك َف

ـــُر يَـــْكـــثُ ــِل  ـــ ــي ــل ــق ــال ب الــقــلــيــَل  لَـــيَـــْكـــُدُراإنَّ  ــَذى  ـــ ــَق ــال ب ــاَء  ــف ــشَّ ــ� ال اإنَّ 

ـــْه ـــبُ ـــلِّ ـــَق ـــــــــٌل يُ ـــــُكـــــلِّ قــــلــــٍب اأَم ــْهِل ــِذبُ ــْك ــــــْوراً يَ ـــــْوراً وَط ــُه َط ــُدُق ــشْ ــ� يَ

ــِدِه ــُجــْه ِب ــَخــَطــنــا  اأ�ــشْ َمـــْن  ُربَّ  يــا  َحــــْمــــِدِه5(  ـــِر  ـــْي ـــَغ ِب اهللُ  ـــا  ن ـــرَّ ـــشَ � ـــد  ق

ـــــري اأْم ــِع  ــي ــم ج ـــي  ف ــي  ــب ــشْ ــ� َح ــــرياهللُ  ــــْق ــــــِه َف ــــــي ــــي واإل ــــائ ــــنَ بـــــه َغ

َجــَفــاكــا اإذا  فـــاْر�ـــصَ  ــْل  ــ�ــشِ يَ ـــْم  لَ ـــْن  ــــاَم ــــاك اأَخ ـــوى  ـــَه ـــل ل ـــنَّ  ـــَع ـــَط ـــق ت ال 

ــُد ــــَت فــا�ــشِ ــَص واأن ــا� ــنَّ ــَح ال ــِل ــ�ــشْ ـــْن تُ ـــُدلَ ـــَكـــاِب ـــا تُ ـــا اأبْــــَعــــَد م ـــاَت م ـــه ـــْي َه

ــــْم األَ ــــلَّ  َق واإْن  يُــــــوؤِذي  مـــا  ـــلِّ  ـــُك ــْمِل يَــنَ ـــْم  لَ ـــْن  َم ــيــَل على  ــلَّ ال اأْطــــوَل  ــا  م

منها ــاُة  ــج ــنَّ ال نــيــا  لــلــدُّ ـــْرُك  ـــتَّ ال ــهــا10(  ــْن ــهــا َع ــن ــــَك م ـــــَر اأنـْـــهــــى ل ـــــْم تَ لَ

ــُر ــي ــت ــَق ال ـــِه  ـــش ـــاِر� ع ـــي  ف الَح  ـــــْن  )2)َم الـــنَّـــذيـــُر  ــى  ــَل ـــ ــِب ــال ب اأتَــــــاُه  فــقــْد 

ـــاَم َعـــْيـــنـــاً َهــَلــكــا ـــمَّ ـــنَّ ــــْن جــعــَل ال ـــِه لَــكــاَم ـــي ـــاِغ ـــبَ ـــرَّ َك ـــَك الـــ�ـــشَّ ـــُغ ـــِل ـــْب ُم

الــــَغــــاِدِر اأداُة  والــــِخــــبُّ  )3)الـــَمـــْكـــُر  الَفاِجِر  �ِشالُح  الَمْح�ُص  والَكِذُب 

ــْه ــُذُق ــْم ــٌق يَ ــدي ــُف لــلــمــرء �ــشَ ــ�ــشْ )4)لـــْم يَ ُدُقْه  يَ�شْ ال  َمــْن  المرِء  ِديُق  �شَ لي�َص 

)1)  الأرج�زة بتمامها في الدي�ان: 444 – 465. 

)2)  القتير: ال�سيب. 

)3)  الِخّب: الَف�ساد. 

)4)  يمذقه: لم يخل�سه ال�ّد. 
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ـــداُج ِخ بـــِه  ـــنَّ  َم ـــْن  َم ـــروُف  ـــْع َم ـــــاُج )1)15(  ــُه اأَُج ــابَ ــــْذٌب �ــش ــا َطــــاَب َع م

ــــاوؤُْه ــــق ـــــْن اآَفـــــتُـــــُه بَ ـــصُ َم ـــ� ـــْي ـــا َع ]159/اأ[م ـــاوؤْه  ـــنَ َف ــاً  ــب ــيِّ َط َعــْيــ�ــشــاً  ــ�ــَص  ــغَّ نَ

ــــا ــــْرَف ـــاً وَط ـــ�ـــش ـــَف ـــى نَ ـــن ـــْف ـــنَ ـــــــا لَ ـــمـــوُت الإلْـــــٍف اإلْـــَفـــااإنَّ ــــْن يَــــْتــــُرَك ال لَ

ـــــكـــــالِم بَــــــاِطــــــٌن وظــــاِهــــُر ـــــْل )2)وِل الجاِئُر  يموُت  ــْدِل  ــَع ال �شاعِة  في 

َم�ْشَعَدْه بَن  ُمجا�ِشُع  يا  َعِلْمَت  ـــَدْه19(  ـــِج وال والـــفـــراَغ  ــاَب  ــب ــشَّ ــ� ال اأنَّ 

ــَدْه َمــْفــ�ــشَ اأيُّ  ــرِء  ــم ــل ل ـــَدٌة  ـــْفـــ�ـــشَ َم

واأعجب  اأجود،  ُقْلَتُه  ْعر  �صِ اأيُّ  العتاهية:  قلت الأبي  قال)3):  �صيخ  اأبي  بن  �صليمان    ذكر 

ُع بَن َم�ْصَعَدْه )االأبيات(«. اإليك؟ قال: »قولي: َعِلْمَت يا ُمجا�صِ

ــــِرِح الــتَّــ�ــشــابــي ــــَم ــاِب ال ــب ــشَّ ــ� ــل ـــا ل ال�شباب)4)ي فـــي  ـة  الــَجــنَـّ ـــــــُح  َرواِئ

  قال عمرو بن بحر الجاحظ: في قول اأبي العتاهية: »روائح الجّنة في ال�ّصباب« معنًى 

رب الَّذي ال يقدر على معرفته اإاّل القلوب، وتعجز عن ترجمته االأل�صنة اإالَّ بعد  كمعنى الطَّ

ر. قال: وخير المعاني ما كان القلب اإلى قبوله اأ�صرع من اللِّ�صان اإلى  التَّطويل، واإدامة التفكُّ

و�صفه.

 و�صلى اهلل على �صيدنا محمد وعلى اآله و�صحبه و�صلَّم. 

الحي الهاللي َعَفا اهلل عنه. كتب في �صنة 993هـ. رقمه الفقير محمد بن ال�صّ

)1)  في الدي�ان: »�سابه عجاج« والخداج: الّنق�سان. والأجاج: الملح. 

)2)  في الدي�ان: »… يم�ت الفاجر«. 

)3)  الخبر في الدي�ان: 465 – 466. 

)4)  في الأ�سل: »… في الت�سابِي«؛ والت�س�يب من الدي�ان، و�سياق الكالم يقت�سي ذلك.
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فهر�ص الم�شادر والمراجع

1 - القراآن الكريم.
2 - االأعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت 1980.

3 - الأغاني، الأ�شفهاني، ط دار الكتب الم�شرية.
ا�صتانبول  البغدادي،  با�صا  اإ�صماعيل  الظنون،  ك�صف  على  الذيل  في  المكنون  اإي�صاح   -  4

.1945
5 - البداية والنهاية، ابن كثير، القاهرة 1351 – 1358 هـ.

6 - بغية الملتم�ض في تاريخ رجال االأندل�ض، البن عميرة ال�صبي، مجريط 1884م.
7 - تاريخ االأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة ال�صيد يعقوب بكر واآخرون، القاهرة 

1977م.
8 - تاريخ الفكر االأندل�صي، اآنخل جنثالث بالنثيا، ترجمة ح�صين موؤن�ض، م�صر 1955.

9 - تتمة المخت�صر )تاريخ ابن الوردي(، م�صر 1285هـ.
10 - تذكرة الحفاظ، للذهبي، حيدر اباد 1933 – 1934هـ.

11 - ترتيب المدارك، القا�صي عيا�ض، تح اأحمد بكير محمود، بيروت 1967م.
12 - جامع بيان العلم وف�صله، ابن عبد البر، تح اأبي االأ�صبال الزهيري، الدمام 1418هـ.

في ذكر والة االأندل�ض، للحميدي، تح محمد بن تاويت الطنجي،  المقتب�ض  13 - جذوة 
.1952

14 -الديباج المذهب في معرفة اأعيان المذهب، البن فرحون، القاهرة 1351.
الكتاني،  جعفر  بن  محمد  الم�صرفة،  ال�صنة  كتب  م�صهور  لبيان  الم�صتطرفة  الر�صالة   -  15

ا�صتانبول. د. ت.

المو�صوي، طبعة علي  باقر  العلماء وال�صادات، محمد  اأحوال  16 - رو�صات الجنات في 
الحجار 1347.

17 - �صير اأعالم النبالء، الذهبي، تح مجموعة من المحققين، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت.
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 18 - �صجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، م�صر 1349.

19 - �صذرات الذهب في اأخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، بيروت. د. ت.
20 - ال�صعر وال�صعراء، ابن قتيبة، تح اأحمد محمد �صاكر، القاهرة.

21 - ال�صلة، ابن ب�صكوال، القاهرة 1955.
22 - طبقات الحّفاظ، لل�صيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت 1983.

23 - العبر في خبر من عبر، الذهبي، تح فوؤاد �صيد، الكويت 1960 – 1961م.
24 - اأبو العتاهية، اأخباره واأ�صعاره، تح �صكري في�صل، دار المالح، دم�صق، د. ت.

25 - فهر�ض الفهار�ض واالأثبات، محمد عبد الحي الكتاني، دار الغرب االإ�صالمي، بيروت 
1990م.

26 - فهر�صة ابن خير، اأبو بكر محمد بن خير االإ�صبيلي، �صرق�صطة، 1983م.
27 - القامو�ض المحيط، الفيروزاآبادي، الكويت.

28 - كتاب االأمثال البن رفاعة، تح د. علي اإبراهيم كردي، دار �صعد الدين، دم�صق 2000م
29 - ك�صف الظنون عن اأ�صماء الكتب والفنون، حاجي خليفة، اإ�صتانبول 1941م.

30 - اللباب في تهذيب االأن�صاب، البن االأثير، )الموؤرخ(، م�صر 1356هـ.
31 - مجمع االأمثال، الميداني، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، د. ت.

32 - ل�صان العرب، البن منظور، دار �صادر، بيروت 1968.
33 - المخت�صر في اأخبار الب�صر، )تاريخ اأبي الفداء(، للملك الموؤيد اإ�صماعيل اأبي الفداء، 

م�صر 1325هـ.

34 - مراآة الجنان، اليافعي، حيدر اباد 1337 – 1339هـ.
35 - معجم الموؤلفين، عمر ر�صا كحالة، بيروت، د. ت.

36 - مطمح االأنف�ض وم�صرح التاأن�ض في ملح اأهل االأندل�ض، الفتح بن خاقان، تح محمد 
علي �صوابكة، بيروت 1983.

37 - المعجم المفهر�ض الألفاظ القراآن الكريم، محمد فوؤاد عبد الباقي، القاهرة، د. ت.
38 - المغرب في حلى المغرب، ابن �صعيد االأندل�صي، تح �صوقي �صيف، القاهرة د. ت.
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39 - نفح الطيب، المقّري، تح اإح�صان عبا�ض، دار �صادر، بيروت 1968.
حر الحالل، اأبو الربيع �صليمان بن مو�صى الكالعي، تح د. علي  40 - نكتة االأمثال ونفثة ال�صِّ

اإبراهيم كردي، دار �صعد الدين، دم�صق 1995م.

41 - هدية العارفين، اإ�صماعيل با�صا البغدادي، ا�صتانبول 1951 – 1955.
42 - وفيات االأعيان، ابن خلكان، تح اإح�صان عبا�ض، بيروت 1968م.
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